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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

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

Veřejná zakázka (VZ):

Dodávky hnojiv (rámcová dohoda)

Zadávací řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Ev. č. VZ:

099/2019/002

Pro část VZ č.:

1 až 3

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

42196451

2. Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka: na dodávky
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby
zadavatele, a to jak balených, tak volně ložených hnojiv, vše dle požadavků a za podmínek
stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod.
Shora uvedená VZ byla zadavatelem rozdělena na 3 části, a to:
Název části VZ č. 1 – Dodávky balených hnojiv pro LZ Boubín, LZ Kladská, LZ Konopiště, LZ
Židlochovice
Název části VZ č. 2 – Dodávky volně ložených hnojiv pro LZ Konopiště, LS Hluboká nad Vltavou
Název části VZ č. 3 – Dodávky hnojiv ve velkoobjemovém balení pro LZ Židlochovice
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 24400000-8, název – Hnojiva a dusíkaté sloučeniny,
kód CPV 24410000-1, název – Dusíkatá hnojiva,
kód CPV 24420000-4, název – Fosforečná hnojiva,
kód CPV 24440000-0, název – Ostatní hnojiva.
3. Použitý druh zadávacího řízení:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu §
53 ZZVZ.

4. Označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nab.

1

Obchodní firma
/právní forma
účastníka
zadávacího řízení
AGRO 2000 s.r.o.

Sídlo

IČO

M. Horákové 390, Týn, 674 01
25586521
Třebíč

Právní forma

112 – společnost
s ručením omezeným

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Není relevantní
6. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru; cena
sjednaná ve smlouvě; označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Jelikož byl v zadávacím řízení na část č. 2 a část č. 3 pouze jeden účastník zadávacího řízení, byl tento
zadavatelem v souladu s ust. § 122 odst. 2 vybrán bez provedení hodnocení.

Název
vybraného
účastníka

AGRO
2000 s.r.o.

Sídlo, IČ

Jednotková
nabídková
cena v Kč
bez DPH

M.
Horákové
390, Týn, 674 01 25586521
Třebíč

Část VZ

2
3

Dodávky volně ložených hnojiv
pro LZ Konopiště, LS Hluboká
Dodávky hnojiv ve
velkoobjemovém balení pro LZ
Židlochovice

Nabídková
cena (v Kč bez
DPH)

1.396.000,1.926.000,-

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatele.
7. Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího
řízení bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)
Není relevantní
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
(pokud k tomu došlo)
Zadavatel zrušil zadávací řízení k zadání části č. 1 – Dodávky balených hnojiv pro LZ Boubín, LZ
Kladská, LZ Konopiště, LZ Židlochovice veřejné zakázky.
Dle ustanovení 127 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zruší zadavatel
zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník
zadávacího řízení. S ohledem, že ve výše uvedené části zadávacího řízení nebyla ve lhůtě pro podání
nabídek podána žádná nabídka, zadavatel zadávací řízení pro tuto část veřejné zakázky zrušil.
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)
Není relevantní
12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní
V Hradci Králové dne _________________

__________________________________________
Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

