PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
k části č. 1 veřejné zakázky
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka (VZ):

Dodávka 2 ks harvestorového uzlu (LZ Boubín a LZ Konopiště)

Ev. č. VZ:
Část VZ:

Z2019-035952 // 099/2019/094
1 – Harvestorový uzel pro LZ Boubín

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

421 96 451

Předmět veřejné zakázky

Předmětem části č. 1 veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového harvestorového uzlu.
Kód klasifikace předmětu VZ:
kód CPV 16600000-1 – Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví
3.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě: 24 649 474,- Kč bez DPH.
4.

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

Pořad. číslo
nab.
1
2

Název účastníka zadávacího
řízení
KŘENEK FOREST SERVICE
s.r.o.
REPAROSERVIS spol. s r.o.

Sídlo

IČO

Nový Nemojov 122, 544 61 Nemojov

26011191

Praha 10 - Uhříněves, Lnářská 907/12,
PSČ 10400

63994445

6.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Pořad. číslo
nab.
2

Název účastníka zadávacího
řízení
REPAROSERVIS spol. s r.o.

Sídlo
Praha 10 - Uhříněves, Lnářská 907/12,
PSČ 10400

IČO
63994445

Odůvodnění.
Účastník zadávacího řízení REPAROSERVIS spol. s r.o., IČO: 63994445 sice předložil vyplněnou přílohu č. 1
kupní smlouvy – „Podrobné technické parametry a výbava stroje“ pro část č. 1 veřejné zakázky, avšak
v případě harvestoru neprokázal splnění požadavků zadavatele na vybavení stroje senzorem vyhledání
silného konce stromu, a Nemrznoucí náplní ve všech pneumatikách. Dodavatel v příloze ZD č. 1A – příloha
smlouvy č.1 – Podrobné technické parametry a výbava stroje uvedl, že jím nabízený harvestor není vybaven
senzorem vyhledání silného konce stromu, když u tohoto parametru uvedl hodnotu „NE“. Taktéž v případě
požadavku na vybavení harvestoru nemrznoucí náplní ve všech pneumatikách uvedl hodnotu „NE, pouze
pro verzi 6x6“. S přihlédnutím ke skutečnosti, že účastník zadávacího řízení nabízí harvestor ve verzi 8×8 (viz
parametr „pohon“) je nutné uzavřít, že nabízený stroj nesplňuje ani požadavek zadavatel na vybavení
harvestoru nemrznoucí náplní v pneumatikách. Účastníkem zadávacího řízení nabízený harvestor nesplňuje
několik zadavatelem stanovených požadavků na technické parametry a výbavu stroje.
Podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud doklady
předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky.
Zadavatel se rozhodl vyloučit účastníka zadávacího řízení REPAROSERVIS spol. s r.o., IČO: 63994445 z účasti
v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, když nesplnil požadavky zadavatele na
technické parametry a výbavu stroje v případě Harvestoru.

7.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Vybraným dodavatelem, se kterým byla uzavřena smlouva, je:
Pořad.
číslo
nab.
1

Název účastníka zadávacího řízení

KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o.

Sídlo
Nový Nemojov 122, 544 61
Nemojov

IČO

26011191

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.

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bylo stanoveno tak, že jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu, další pořadí nabídek bylo určeno seřazením nabídek
vzestupně dle výše nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek byla rozhodná nabídková cena (v Kč bez DPH)
uvedená v nabídkovém listu.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení REPAROSERVIS spol.
s r.o. Tento účastník však byl po následném posouzení jeho nabídky ze zadávacího řízení vyloučen.
Nejvýhodnější nabídku tak podal účastník KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o., který se při hodnocení umístil na
druhém místě v pořadí.
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.
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)
Není relevantní, zakázka byla rozdělena na části.
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.

