PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“): Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2019+
Evidenční číslo VZ:

Z2018-033405 // 099/2018/161

Část VZ:

číslo části VZ 1, číselný kód části VZ 101208, název části VZ Město Albrechtice – jih

1.

2.

Označení zadavatele:
Název zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo zadavatele

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

Právní forma

Státní podnik - 301

IČO zadavatele

42196451

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech
souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen
„lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný
účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti,
jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích
přílohách.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 77200000 – 2, název – Služby v oblasti lesnictví
kód CPV 77210000 - 5, název – Služby v oblasti těžby dřeva
kód CPV 77211500 – 7, název – Péče o lesní porost
kód CPV 77231600 – 4, název – Zalesňování
3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Není relevantní, předmětná část veřejné zakázky byla zrušena zadavatelem.

4.

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona.
5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídku na předmětnou část veřejné zakázky podali tito účastníci zadávacího řízení:

6.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma účastníka
zadávacího řízení

6

Opavská lesní a.s.

Na poříčí 1041/12,
110 00 Praha 1 - Nové Město

45193177

15

LDF Rožnov a.s.

Žižkova 511,
747 41 Hradec Nad Moravicí

25840479

Sídlo/ místo podnikání, popř.
místo trval. pobytu

IČO

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
7.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Není relevantní, předmětná část veřejné zakázky byla zrušena zadavatelem.
8.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi

Není relevantní, předmětná část veřejné zakázky byla zrušena zadavatelem.
9.

Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)

Není relevantní.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení
(pokud k tomu došlo)

dynamického nákupního systému

Zadávací řízení k zadání předmětné části veřejní zakázky bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127
odst. 2 písm. d) zákona – zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadávací řízení

bylo zrušeno z důvodů ekonomických (výrazně ekonomicky nevýhodná nabídka účastníka zadávacího řízení,
který se na základě provedeného hodnocení nabídek umístil na prvním místě v pořadí).
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Není relevantní, nabídky mohly být podány výhradně prostřednictvím elektronického nástroje.
12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
13. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
Není relevantní, veřejná zakázka byla rozdělena na části.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona (nebyloli odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní, zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.

