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

Dodávka 3 ks UKT s lesnickou nástavbou pro LZ Kladská – II.

Část VZ:

č. 1, název části VZ UKT s lesnickou nástavbou s nízkým čelním rampovačem
č. 2, název části VZ UKT s lesnickou nástavbou s vysokým čelním rampovačem

Zadávací řízení:

1.

2.

otevřené nadlimitní řízení, ev. č. Z2019-029067//099/2019/148

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

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových univerzálních kolových traktorů (dále též jen
„UKT“) s lesnickou nástavbou v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v nedílné příloze č. 1 kupní
smlouvy – Podrobné technické parametry a výbava stroje, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle
závazného vzoru kupních smluv.
Shora uvedená VZ byla zadavatelem rozdělena na 2 části, a to:
část VZ č. 1, název části VZ UKT s lesnickou nástavbou s nízkým čelním rampovačem
část VZ č. 2, název části VZ UKT s lesnickou nástavbou s vysokým čelním rampovačem
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 16700000-2

3.

název – Traktory

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě:

-

4.

pro část 1 – 2.754.296,- Kč bez DPH (za 1 ks stroje),
pro část 2 – 5.558.552,- Kč bez DPH (za 2 ks stroje).

Použitý druh zadávacího řízení a druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo
nabídky

1

2

6.

Název účastníka
zadávacího řízení
AGROZET České
Budějovice, a.s.

FOREST MERI s.r.o.

Sídlo

Právní forma

IČO

121 – akciová
společnost

28113128

112 – společnost
s ručením omezeným

26274485

U Sirkárny 501/30,
České Budějovice 4, 370
04 České Budějovice
Doručovací číslo: PSČ
371 55
Kroupova 427/102a,
Starý Lískovec, 625 00
Brno

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

Vybraným dodavatelem, se kterým byly uzavřeny smlouvy, a to u obou částí VZ, je:

Číslo
nabídky

1

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

AGROZET České
Budějovice, a.s.

Sídlo

U Sirkárny 501/30, České
Budějovice 4, 370 04 České
Budějovice Doručovací číslo:
PSČ 371 55

Právní forma

IČO

121 – akciová
společnost

28113128

Odůvodnění výběru:
Komise hodnotila v souladu s § 114 odst. 2 zákona ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší
nabídkové ceny. Nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Předmětem hodnocení byla nabídková cena uvedená v nabídkovém listu jako cena bez DPH, zpracovaná
v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace.
Komise seřadila jednotlivé nabídky účastníků zadávacího řízení dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od
nejnižší po nejvyšší s tím, že nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

8.

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

Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele.

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)
Není relevantní, zadávací řízení nebylo zrušeno.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Není relevantní, nabídky byly podávány 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 rozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění součástí
zadávací dokumentace)
S ohledem na skutečnost, že předmětem veřejné zakázky je nákup 3 strojů, byla VZ rozdělena dle
technického parametru strojů – druhu rampovače - následovně:
1. část VZ - UKT s lesnickou nástavbou s nízkým čelním rampovačem
2. část VZ – UKT s lesnickou nástavbou s vysokým čelním rampovačem.

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.

V Hradci Králové dne 15.10.2019

