PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka (VZ): Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – LS Telč listopad 2018+
Zadávací řízení:

otevřené řízení

Ev. č. VZ:

ev. č. Z2018-031859, 099/2018/177

Pro část VZ č.:

1 až 8

1.

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

421 96 451

2. Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka: na služby
Předmětem plnění VZ 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 SUJ. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník vykonávat spočívají ve výkonu
těžebních činností (dále též jen „TČ“), zahrnujících rovněž činnosti související s těžbou dříví, jakož i
poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek.
Shora uvedená VZ byla zadavatelem rozdělena na 8 části, a to:
Poř. č. části VZ

Číselný kód části VZ

Název části VZ

1

150239

Javořice - těžební činnost

2

150240

Nová Říše - těžební činnost

3

150241

Panenská - těžební činnost

4

150242

Horky - těžební činnost

5

150243

Kosová - těžební činnost

6

150244

Zlatomlýn - těžební činnost

7

150245

Aleje - těžební činnost

8

150246

Brtnice - těžební činnost

Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 77200000-2, název – Služby v oblasti lesnictví
kód CPV 77210000-5, název – Služby v oblasti těžby dřeva
3.

Použitý druh zadávacího řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.
4.

Označení účastníků zadávacího řízení

Označení všech účastníků zadávacího řízení (včetně nabídkové ceny) ve vztahu k jednotlivým částem VZ, je
uveden v přílohách této zprávy, zpracovaných samostatně pro jednotlivé části VZ.
5.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ve vztahu ke shora označeným částem veřejné zakázky došlo k následujícímu vyloučení ze
zadávacího řízení:
Označení části VZ

Označení vyloučeného účastníka

2 – číselný kód části Sušická lesní a obchodní s.r.o., se
VZ 150240, název sídlem Nádražní 69, Sušice II, 342
části VZ Nová Říše - 01 Sušice, IČO 02825678
těžební činnost
5 - číselný kód části VZ
150243, název části
VZ Kosová - těžební
činnost

6.

Odůvodnění
Účastník zadávacího řízení poskytl jistotu
formou složení peněžní částky na účet
zadavatele, složení požadované jistoty však
v podané nabídce ani pro jednu z částí
veřejné zakázky, na které podal nabídku
neprokázal.
V případě, že doklad prokazující poskytnutí
jistoty není obsažen v nabídce (sdělení
údajů o provedení platbě), zadavatel je
povinen účastníka ze zadávacího řízení
obligatorně vyloučit, a to na základě § 48
odst. 3 zákona.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru; cena
sjednaná ve smlouvě; označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Komise hodnotila v souladu s § 114 odst. 2 zákona ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší
nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení byla nabídková cena (NCCELKEM) stanovená účastníky zadávacího řízení dle kapitoly
9. zadávací dokumentace. Pro účely hodnocení byla rozhodná výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Komise seřadila jednotlivé nabídky účastníků zadávacího řízení dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od
nejnižší po nejvyšší s tím, že nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Údaje k označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva pro plnění části VZ, jakož i cena sjednaná ve
smlouvě a označení případných poddodavatelů dodavatele, jsou uvedeny v přílohách této zprávy,
zpracovaných samostatně pro jednotlivé části VZ.

7.

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

8.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému (pokud
k tomu došlo)

Označení části VZ

Odůvodnění

části č. 1, kód části VZ
150239, název části
VZ Javořice - těžební
činnost

Vybranému dodavateli zanikla po jeho vyloučení účast v zadávacím řízení
k zadání výše uvedené části veřejné zakázky. Zadavatel vzhledem k této
skutečnosti využil možnosti dané zákonem a rozhodl o zrušení zadávacího
řízení dle § 127 odst. 2 písm. b) zákona.

9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Nedošlo k použití jiných než elektronických prostředků

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů
zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
Není relevantní
12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
13. Přílohy
Přílohy dle textu

