PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka (VZ): Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02
Pro části VZ č.:

obě části VZ

Evidenční číslo VZ:

Z2020-006967

1. 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

2. Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka na služby
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v
činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o
lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti,
které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního
materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou
zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách.
Shora uvedená VZ byla zadavatelem rozdělena na 2 části, a to:
Číslo části VZ

Číselný kód části VZ

01
02

116402
148128

Název části VZ
Rožnov
Blatná hráz

Kód klasifikace předmětu VZ:
77200000 - 2 (Služby v oblasti lesnictví)
77210000 - 5 (Služby v oblasti těžby dřeva)
77211500 – 7 (Péče o lesní porost)
77231600 – 4 (Zalesňování)
3. Použitý druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení
Označení všech účastníků zadávacího řízení (včetně nabídkové ceny) je uvedeno v přílohách této
zprávy, zpracovaných samostatně pro jednotlivé části VZ.
5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nenastalo.

6. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru; cena
sjednaná ve smlouvě; označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva (včetně odůvodnění jeho výběru), cena
sjednaná ve smlouvě a označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi, je uvedeno
v přílohách této zprávy, zpracovaných samostatně pro jednotlivé části VZ.
7. Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího
řízení bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)
Nepoužito.
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
(pokud k tomu došlo)
Nenastalo.
9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Byly použity elektronické prostředky.
10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů
zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění
součástí zadávací dokumentace)
Veřejná zakázka je rozdělena na části.
12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
(nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Nejedná se o postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ.
13. Přílohy
Přílohy zpracované samostatně pro jednotlivé části VZ

