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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název/právní
forma zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo/místo podnikání popř.
místo trvalého obytu zadavatele

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

OJ vypisující zakázku

KŘ Zlín

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele (odpovědná osoba)

JUDr. Pavel Krpata, správní ředitel

IČO

421 964 51

telefon

956999111

fax

495262391

e-mail

lesycr@lesycr.cz

1. Název veřejné zakázky: LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu
2. Evidenční číslo zakázky: S915/2018/218
3. Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
4. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

X

5. Předmět zakázky a cena zakázky sjednaná ve smlouvě:
Předmět zakázky

Cena zakázky (Kč bez DPH)

Rekonstrukce stávající LC kategorie 1L o délce 5,505 km, šířce cca
4,0 m. Lesní cesta je situována na pozemcích LČR s.p. Stavba bude
rozdělena na dva stavební objekty, které na sebe navazují - SO 01
LC na Velkou Javořinu a SO 02 Cyklotrasa Na Velkou Javořinu.
Začátek úseku SO 01 je u Kamenné boudy při odbočce na lesní
komunikaci do obce Vápenky, konec úseku cca v km 2,900 U
Pětihranného. Začátek úseku SO 02 je cca v km 2,900 U
Pětihranného a konec úseku u hranice se Slovenskou republikou pod
vrcholem Velké Javořiny. Cesta vykazuje značné, v některých
úsecích až havarijní poškození. Cesta je téměř prostá zpevněných
skládek, hospodářských nájezdů, nedostatek příčných i podélných
odvodňovacích objektů atd. Cesta je taktéž celoročně značně
využívána turisty. Účelem rekonstrukce a opravy této LC a cyklotrasy
je uvedení stávající komunikace do provozuschopného stavu při
zajištění zpřístupnění daného území pro celoroční odvoz dřeva,
sezonní provoz cyklotrasy, doplnění komunikace o chybějící skládky,
hospodářské sjezdy a další objekty.
37 673 892,51 Kč

6. Označení všech účastníků zadávacího řízení:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma dodavatele2

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval. pobytu/
IČO

1

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5

2

Správa a údržba silnic Slovácka, s r.o.

Pivovarská 514, 686 11 Uherské Hradiště - Jarošov
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3

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice

4

Pflaument Investment, s.r.o.

Branická 213/53, 14700 Praha 4 Braník

5

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá

6

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice

7

Doprastav, a.s.

Drieňova 27, 826 56 Bratislava

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni, a odůvodnění
jejich vyloučení:
Obchodní firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
dodavatele 2

Sídlo/ místo
podnikání popř. místo
trval. pobytu/ IČO

Pflaument Investment, s.r.o.

Branická 213/53,
14700 Praha 4 Braník

Číslo
nabídky

4

Odůvodnění vyloučení

nabídka dodavatele nesplňovala
požadavky zadavatele stanovené v
čl. II odst. 11 Zadávací
dokumentace

8. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Číslo
nabídky
5

Obchodní firma/název/jméno, příjmení/
právní forma dodavatele2
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s

Sídlo/ místo podnikání
popř. místo trval. pobytu
dodavatele
Mlýnská 388/68,
602 00 Brno - Trnitá

IČO
DIČ
25317628
CZ25317628

9. Odůvodnění výběru dodavatele:
Zadavatel v souladu s § 114 odst. 2 zákona hodnotil ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší
nabídkové ceny. Nabídková cena byla jediným kritériem hodnocení. Nejlépe byla hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka vybraného dodavatele obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.
10. Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou známi:
Obchodní firma/název/jméno, příjmení/
právní forma dodavatele

Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval.
pobytu dodavatele

HiGeo s. r. o.

Križíkova 3064/68L, 612 00 Brno

IČO
DIČ
1977822
CZ01977822

11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla –li takováto možnost použita:
Netýká se.
12. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, byla –li takováto možnost použita:
Netýká se.
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13. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo – li použito
Netýká se.
14. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomu došlo
Netýká se.
15. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly – li jiné prostředky použity
Netýká se.
16. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl – li střet
zájmů zjištěn
Netýká se.

17. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Netýká se.
18. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3 zákona
Netýká se.
V Hradci Králové dne: 17.5.2019

Zpracoval:
Digitálně podepsáno
Jméno: Petra Čermáková
Datum: 21.05.2019 13:14:16

Petra Čermáková
technik stavebních investic

