PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka (VZ): Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – leden 2019+
Zadávací řízení:
otevřené řízení
Ev. č. VZ:
Z2018-036904, 099/2018/194
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.
kód položky VZ 182009, název položky Žatec východ - 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 zákona.
4.

Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nab.

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

Sídlo

1

Hedera Zima, spol. s r.o.

Velvěty 10,
415 01 Rtyně nad
Bílinou

2

JACER - CZ, a.s.

nám. J. Koziny 28,
Světice,
417 61 Bystřany

IČO

Právní forma

25013769

112 – společnost
s ručením
omezeným

25410105

121 – akciová
společnost

Nabídková cena
(saldo) v Kč bez
DPH

-11 421 275

4 067 980

Číslo
nab.

3

5.

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

SOLITERA spol. s r.o.

Sídlo

Palackého náměstí
77/30,
268 01 Hořovice

IČO

Právní forma

43762751

112 – společnost
s ručením
omezeným

Nabídková cena
(saldo) v Kč bez
DPH

-14 608 375

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ve veřejné zakázce došlo k následujícímu vyloučení:
Označení
účastníka

vyloučeného Odůvodnění

JACER - CZ, a.s., se sídlem
nám. J. Koziny 28,
Světice, 417 61 Bystřany,
IČO 25410105

Účastník zadávacího řízení se rozhodnul poskytnout jistotu formou bankovní
záruky ve prospěch zadavatele, avšak její poskytnutí v podané nabídce
neprokázal stanoveným způsobem, jelikož v rozporu s ustanovením § 41
odst. 4 písm. b) zákona nepředložil v nabídce originál záruční listiny, nýbrž
pouze prostou kopii záruční listiny.
Jelikož nabídka účastníka neobsahuje originál záruční listiny, nýbrž pouze její
prostou kopii, nemohl zadavatel rozhodnout jinak, než účastníka zadávacího
řízení obligatorně v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona vyloučit
z účasti v zadávacím řízení k zadání shora označené veřejné zakázky.

6.

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.
Číslo
nab.

3

Název
vybraného
účastníka

Sídlo, IČ

SOLITERA spol.
s r.o.

Palackého
náměstí 77/30,
268 01 Hořovice

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez DPH

-14 608 375

Právní
forma

112 –
společnost
s ručením
omezeným

Označení poddodavatelů
dodavatele

zadavateli není známo, zda,
popř. jaká část VZ má být
plněna prostřednictvím
poddodavatele

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)
Není relevantní.

9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Není relevantní.

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)
Charakter předmětu veřejné zakázky neumožňuje její účelné rozdělení na části. V případě lesnických
činností je smluvním standardem zadavatele přidělení jednoho smluvního partnera na jednu SUJ (celek).
12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Zadavatel nestanovil kritérium ekonomické kvalifikace.
13. Přílohy
Ne.
V Hradci Králové dne 22.1.2019

