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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

ST OP Moravy

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:

Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600

3. Evidenční číslo zakázky: S957/2019/104
4. Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
5. Zakázka na:
Služby

X

Stavební práce

6. Předmět zakázky a cena zakázky sjednaná ve smlouvě:
Stavba je budována za účelem sanace a stabilizace typické sprašové strže
v dynamickém erozním vývoji k ochraně před škodlivými účinky vod – tvorbě
rozsáhlých erozních nátrží a sesuvů svahů, a tím k ochraně pozemků za
břehovou hranou a hranou strže. Dochází nejen k sesuvu svahů, ale také
k poškození stability porostů dřevin, jejich vývratům a tím destrukci porostů.
Sanace a stabilizace je navržena v SO-01. opravou stávajících přehrážek a
v SO-02. zřízením nových přehrážek k doplnění stabilizačních objektů koryta
– hrazení strže. Navrhovaná stavba využití území ani jeho charakter nezmění.

Předmět zakázky

Cena zakázky (Kč bez DPH)

5 583 513,02 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

Vlastimil Stupka s.r.o.

Nový Hrozenkov 832, 756 04 Nový Hrozenkov, IČO 28614291

2

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45193118

3

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČO 46980989

4

Ekostavby Brno, a.s.

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

5

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532, 76001 Zlín, IČO 25301144

6

Vodohospodářské a dopravní
stavby Vsetín s.r.o.

Vidče 28, 75653 Vidče, IČO 25836625
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Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČO
29276276

Paleso s.r.o.

7
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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
7

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

Sídlo/ místo podnikání popř.
místo trval. pobytu dodavatele

IČO

Ostrožská Nová Ves 772, 687 22
Ostrožská Nová Ves

29276276
CZ29276276

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.
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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

Petra
Čermáková
Zpracoval …………………………….

Digitálně podepsal Petra
Čermáková
Datum: 2020.03.17 09:52:09
+01'00'

Petra Čermáková, referent OdVZ

