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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

IČO

421 964 51

telefon

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele (odpovědná osoba)

JUDr. Pavel Krpata, správní ředitel

fax
e-mail

2. Název veřejné zakázky: Valašská Bystřice 220
3. Evidenční číslo zakázky: S915/2019/064
4. Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
5. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

X

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

Cena zakázky (Kč bez DPH)

Nová výstavba roubeného domu s využitím podkroví bude umístěna na
původním místě o půdorysné ploše 8x13 m. Do přízemí domu budou situovány
tři kanceláře revírníků o min. ploše 12m2, sociální zařízení, kuchyňka a
technická místnost. V podkroví domu bude samostatný byt revírníka. Zdroj
vody bude řešen vrtanou studnou. Splaškové vody bude svedeny do nově
vybudované ČOV. Přípojka elektrického napětí byla dříve řešena nadzemním
vedením, nově bude vybudována přeložka, která bude vedena v zemi. Dále
bude vybudovalo kryté stání pro tři osobní vozidla a zpevněné plochy.
8 460 002,08 Kč

7. Označení všech účastníků zadávacího řízení:

Číslo
nabídky

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

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

1

TESAREM s.r.o.

Smetanova 893, 75501 Vsetín, IČO 28591313

2

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO 48399477

3

KOME stavby s.r.o.

Chudenická 1059/30, 10200 Praha 15 – Hostivař, IČO 29242690

4

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225, 75627 Valašská Bystřice, IČO 46577238
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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
COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo/ místo podnikání popř.
místo trval. pobytu dodavatele

IČO

Valašská Bystřice 225, 75627
Valašská Bystřice, IČO

46577238
CZ46577238

DIČ

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.
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.
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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.

Digitálně podepsal

Petra
Petra Čermáková
2019.10.21
Čermáková Datum:
14:13:44 +02'00'

V Hradci Králové dne 21.10.2019
Zpracovala: Petra Čermáková

