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

Spoločně za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných
ekosystémov - II

Evidenční číslo VZ:
1.

2.

Z2019-028263 // 099/2019/146

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 této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností,
vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti:
• chemická příprava půdy celoplošná
• zalesňování (první sadba a vylepšování)
• ochrana proti buřeni (ožínání, chemická ochrana proti buřeni)
• ochrana proti zvěři (nátěry nebo postřiky, oplocenky)
Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu, chemických přípravků, pletiva, kůlů a
dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 77200000-2, název – Služby v oblasti lesnictví
kód CPV 77211500-7, název – Péče o lesní porost
kód CPV 77231600-4, název – Zalesňování
3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Není relevantní, zadávací řízení bylo zrušeno.
4.

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.
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

Není relevantní, zadávací řízení bylo zrušeno.
8.

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

Není relevantní, zadávací řízení bylo zrušeno.
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 rozhodl o zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 1 zákona – ve lhůtě pro podání nabídek
nebyla podána žádná nabídka.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Není relevantní.
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 (vzájemně propojené činnosti) a skutečnost, že veřejná zakázka má
být financována z Operačního programu Životní prostředí v rámci programu Interreg V-A SK-CZ, prioritní osa
2 – kvalitní životní prostředí, cíl 2.2. – Ochrana biodiverzity přeshraničního území (dotačním orgánem
schválený projekt), veřejnou zakázku není vhodné dělit na další dílčí části.

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.

