PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka:

Smlouva o reklamě – Podpora aktivního pohybu II

Evidenční číslo VZ:

099/2019/124

1.

2.

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

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat reklamní plnění pro objednatele v rozsahu a
za podmínek uvedených ve Smlouvě o propagaci a reklamě.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 79341000-6
3.

Reklamní služby

Cena sjednaná ve smlouvě

2 500 000 Kč bez DPH
4.

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona.
5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídku podali tito účastníci zadávacího řízení:
Poř. číslo
nabídky

Název účastníka
zadávacího řízení

1

Klub českých turistů

Sídlo

Revoluční 1056/8A, 110 00 Praha – Nové Město

IČO

00505609

6.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
7.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
Poř. číslo
nabídky

Název účastníka
zadávacího řízení

1

Klub českých turistů

Sídlo

Revoluční 1056/8A, 110 00 Praha – Nové Město

IČO

00505609

Vzhledem k tomu, že k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění konaném podle § 63 odst. 3
písm. c) zákona (ochrana výhradních práv a technické důvody) byl zadavatelem vyzván jeden dodavatel,
zadavatel nestanovil hodnoticí kritéria. Hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona
neproběhlo.
Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
8.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi

----9.

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

Není relevantní.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
(pokud k tomu došlo)
Zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. c) zákona vzhledem k tomu, že veřejná
zakázka může být z důvodu ochrany výhradních práv a z technických důvodů splněna pouze určitým
dodavatelem, a to společností Klub českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/A8, 110 00 Praha – Nové
Město, IČO: 00505609.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Není relevantní, komunikace probíhala prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA.
12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
S ohledem na předmět veřejné zakázky není rozdělení veřejné zakázky na části vhodné. Jedná se o reklamní
plnění, které může poskytnou pouze jeden konkrétní dodavatel.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Není relevantní, zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.

