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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

fax
e-mail

2. Název veřejné zakázky: Hodorfský - křížení s náhonem
3. Evidenční číslo zakázky: S957/2020/036
4. Zadávací řízení1: otevřené řízení
5. Zakázka na:
Služby

Stavební práce

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

Předmětem stavby je úprava stávajících stupňů v korytě toku Hodorfského
potoka (ČHP 4-11-01-113, IDVT 10200324) včetně nezbytného rozsahu
opevnění břehů. Stupeň v km 0,257 je v havarijním stavu, kdy hrozí jeho
destrukce. Vodoprávním úřadem bylo majiteli objektu (investorovi) nařízeno
uvedení do řádného stavu. V rámci stavby bude provedena úplná
rekonstrukce. U stupně v km 0,202 bude provedeno dozdění přelivné hrany a
oprava opevnění vývaru z dlažby na CM. V úseku mezi stupni bude
doplněno opevnění levého břehu rovnaninou z lomového kamene se dvěma
dnovými pásy z lomového kamene.

Cena zakázky (Kč bez DPH)

7 673 503,60

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

Rovina stavební a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

2

POHL cz, a.s.

Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

Pozn.: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba.
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8. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni, a odůvodnění
jejich vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení
9. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:
Smlouva nebyla uzavřena.
10. Odůvodnění výběru dodavatele:
Výběr dodavatele neproběhl
11. Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou známi:
Není relevantní.
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
Zadavatel zrušil zadávací řízení z důvodu stanoveného v § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního
zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Jednou z podmínek pro poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu 129 390, podprogram
129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“ je, že
zadavatel musí vybrat vítězného dodavatele z minimálně 3 vyhovujících nabídek. Pokud zadavatel
neobdrží alespoň 3 přijatelné nabídky bude celé výběrové řízení bez dalšího zrušeno.
Zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek 3 vyhovující nabídky.
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.
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19. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3 zákona
Netýká se.

Zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené podlimitní řízení
V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele
samostatný řádek
1
2

