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

Dodávka 1 ks zemědělského kolového traktoru pro LZ Konopiště

Evidenční číslo VZ:

Z2019-032878// 099/2019/152

1.

2.

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

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového zemědělského kolového traktoru schváleného ve smyslu zákona č.
56/2001 Sb.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 16700000-2, název – Traktory
3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě: 2.497.000,- Kč bez DPH
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
Byla podána nabídka jediným účastníkem zadávacího řízení:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

AGROZET České Budějovice, a.s.

Sídlo/místo podnikání
U Sirkárny 501/30, České Budějovice
4, 370 04 České Budějovice

IČO
28113128

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
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

AGROZET České Budějovice, a.s.

Sídlo/místo podnikání
U Sirkárny 501/30, České Budějovice
4, 370 04 České Budějovice

IČO
28113128

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení a konstatovala, že
dodavatel:
a) prokázal kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
b) splnil požadavek zadavatele na zpracování nabídky, a
c) splnil další požadavky zákona a zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Komise rovněž provedla posouzení nabídkové ceny dodavatele dle § 113 zákona a konstatovala,
že nabídkovou cenu dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou nepovažuje za mimořádně nízkou ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky.
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.
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 - dodávka 1 ks zemědělského kolového traktoru, není rozdělení na
části relevantní.
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.

