PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka (VZ): Těžební činnosti 2019-10
Zadávací řízení:

otevřené řízení

Evidenční číslo VZ:

Z2019-011810

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 veřejné zakázky 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 vymezeného území.
Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu
těžebních činností (dále jen „TČ“), zahrnujících rovněž činnosti související s těžbou dříví, jakož i poskytování
dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v této ZD a jejích přílohách.
Kód klasifikace předmětu VZ:
77200000 - 2 (Služby v oblasti lesnictví)
77210000 - 5 (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
Číslo
nabídky

1

5.

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení1

Královské lesy s.r.o.

Sídlo

Kohoutov 44, 582 63
Ždírec nad
Doubravou

IČO

Právní forma

27505511

Společnost
s ručením
omezeným

Nabídková cena
(saldo) v Kč bez
DPH

2 253 555,00

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

1

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek. Číslo nabídky se vyplňuje
pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele.

6.

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

Není relevantní.
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)
Dle ustanovení 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení
jediný účastník zadávacího řízení.
V zadávacím řízení byla ve lhůtě pro podání nabídek podána jediná nabídka.
Zadavatel vzhledem k této skutečnosti využil možnosti dané ZZVZ a rozhodl o zrušení zadávacího řízení k zadání
veřejné zakázky dle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, tj. z důvodu, že v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího
řízení.

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 19.6.2019

