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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: LC K Roštínské kapli
3. Evidenční číslo zakázky: S915/2019/080
4. Zadávací řízení:zjednodušené podlimitní řízení
5. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

x

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

Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem plánovaného záměru je umístění nové stavby, resp.
výstavba nové lesní cesty kategorie 1L délky 791 m na revíru
Kostelany propojující asfaltovou LC Koutková v lokalitě "Brdský žleb"
a lesní cestu Hradisková v lokalitě "U Roštínské kaple". Práce na
předmětné komunikaci budou spočívat v odstranění lesní hrabanky,
vybudování nového tělesa zemní pláně a konstrukčních vrstev
vozovky. Dále dojde k výstavbě nezpevněných odvodňovacích
příkopů, trubních a hospodářských propustků. Na závěr budou
vybudovány nové lesní sklady, sjezdy do porostů a přilehlých
komunikací.
Z důvodu charakteru stavby bude po vytvoření a vyprofilování zemní
pláně provedena pokládka I. Podkladní vrstvy z HDK fr. 63-125 mm,
tl. 250 mm, která bude zakalena vrstvou ŠD fr, 0-32 mm, tl. 50 mm.
Poté dojde k pokládce II. Podkladní vrstvy z DK fr. 32-63 mm, tl. 100
mm a III. Podkladní vrstvy z ŠD fr. 0-32 mm, tl. 100 mm. Na závěr
bude provedena realizace IV. Podkladní vrstvy z ACP 16, tl. 60 mm a
Obrusné vrstvy z ACO 11, tl. 40 mm, včetně zpevnění krajnic
štěrkodrtí.

Cena zakázky (Kč bez DPH)

6 015 925,29 Kč
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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

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČO 46980989

2

Porr a.s.

Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČO 43005560

3

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice, IČO 48035599

4

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 53003 Pardubice, IČO 42196868

5

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 60838744

6

KÁMENBAU s.r.o.

Vidče 581, 756 53 Vidče, IČO 28659261

7

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice, IČO 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
6

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

Sídlo/ místo podnikání popř.
místo trval. pobytu dodavatele
Vidče 581, 756 53 Vidče

IČO
DIČ
28659261
CZ28659261

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
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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.

V Hradci Králové dne: 26.11.2019

Digitálně podepsal
Petra
Petra Čermáková
2019.11.27
Čermáková Datum:
09:57:28 +01'00'
Zpracovala Petra Čermáková

