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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)

IČO

421 964 51

telefon
JUDr. Pavel Krpata, správní ředitel

fax
e-mail

2. Název veřejné zakázky: Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prací
3. Evidenční číslo zakázky: S915/2019/024
4. Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
5. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

X

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

Náplní stavby je obnova stávající vodní tůně mokřadního charakteru
nacházející se v EVL Hodonínská doubrava v blízkosti přírodní rezervace
Stupava. Mokřad je napájen vodou z rybničního náhonu, který vytváří rozliv do
přilehlého prostoru.
Stavba je členěna na 2 stavební objekty:
Objekt SO 01 - obnova mokřadu – odstranění sedimentu: Řešený mokřad o
celkové rozloze cca 1,5 ha bude odbahněn a oddělen zemní hrází, ve které
budou umístěna průsaková žebra. Současně bude upraveno rozsáhlé litorální
pásmo tůně po obvodu tůně. Projekt předpokládá vytěžení sedimentů v
množství cca 11 600 m3. Parametry boční hráze: délka 249 m, šířka v koruně
3,0 m. Sklon břehů a hráze bude 1:3. Sediment bude těžen pouze ve střední
a jižní části mokřadu a severní část bude zachována bez stavebních úprav.
Těžení bude provedeno podle příčných profilů.
Objekt SO 02 - boční hráz: Při obnovení rozplavené hráze na původní výšku
bude nejprve nutno rozebrat původní torzo hráze až na únosnou část.
Následně bude dle jednotlivých příčných profilů a situace stavby provedeno
nasypání hráze do požadovaného tvaru. Hráz bude homogenní. Materiál na
hráz bude těžen ze zemníku z pozemku 6431/2 v k.ú. Mutěnice ve vlastnictví
Rybářství Hodonín, s.r.o. Svahy hráze budou opevněny kamenným pohozem
do výšky 20 cm nad kótu průměrné hladiny. Kamenný pohoz bude proveden
z kameniva průměru 0,2 - 0,4 m, tloušťky vrstvy 0,4 m. Pod touto vrstvou bude
filtrační podsyp z kameniva frakce 32 - 63, v tloušťce 0,1m. Opevnění bude
opřeno do záhozové patky z lomového kamene o hmotnosti 80 - 200 kg.
Koruna hráze bude šířky 3,0 m a bude pouze pochozí. Koruna hráze a svahy
nad opevněním budou osety travní směsí.
V hrázi náhonu bude vytvořeno průsakové žebro z lomového kamene do 200
kg průřezu 1,0 m * 2,0 m s šířkou 10,2 m.

Cena zakázky (Kč bez DPH)

4 694 880,-

7. Označení všech účastníků zadávacího řízení:

Strana 2 z 3

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
dodavatele 2

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

1

PAS Natura s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha – Nusle, 26035782

2

AQUEKO, spol. s r.o.

Lavičky 122, 59401 Lavičky, 45476691

3

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jahodová 60, 62000 Brno, 48035599

4

HORÁČEK Milan s.r.o.

182, 69666 Sudoměřice, 04500008

5

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek, 45193118

6

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, 46980989

7

elitbau s.r.o.

Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, 25571273

8

Paleso s.r.o.

Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves, 29276276

9

PB SCOM s. r. o.

Radniční 28, 75301 Hranice, 25397087

10

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno – Černovice, 46974687

8. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni, a odůvodnění
jejich vyloučení:

Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
dodavatele 2

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

Odůvodnění vyloučení

---

9. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Číslo
nabídky
4

Obchodní firma/název/jméno, příjmení/
právní forma dodavatele2
HORÁČEK Milan s.r.o.

Sídlo/ místo podnikání popř.
místo trval. pobytu dodavatele
182, 69666 Sudoměřice,

IČO
DIČ
04500008
CZ04500008

10. 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.
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11. 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

IČO
DIČ

---

12. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla –li takováto možnost použita:
Netýká se.

13. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, byla –li takováto možnost použita:
Netýká se.

14. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo – li použito
Netýká se.

15. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomu došlo
Netýká se.

16. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly – li jiné prostředky použity
Netýká se.

17. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl – li střet
zájmů zjištěn
Netýká se.

18. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Netýká se.

19. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona
Netýká se.

Petra
Čermáková

V Hradci Králové dne 21.10.2019
Zpracovala: Petra Čermáková

Digitálně podepsal Petra
Čermáková
Datum: 2019.10.21 14:07:09
+02'00'

