Příloha č. 1 – Písemné zprávy zadavatele
Název VZ:
Ev. č. VZ:
Zadávací řízení:
Část VZ:
Název části VZ:

Provádění pěstebních činností s prodejem dříví „při pni“
– LS Telč podzim 2017
Z2017-025189, 099/2017/134
otevřené řízení
č. 1, kód části VZ 150230

Telč – pěstební činnost

1. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídkové ceny
Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení/právní forma
účastníka zadávacího
řízení4

1

Milan Kronovetr

4

PROGLES s.r.o.

Sídlo

IČ

Slepá 797, 588 32
Brtnice
Pod Koželuhy 70, 506
01 Jičín

Nabídková cena
(saldo) v Kč bez
DPH

76090507

683 427

27469468

1 066 071

2. Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, cena sjednaná ve smlouvě
(nabídková cena - saldo), označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli
známi
Název
vybraného
účastníka

Číslo
nabídky
-

-

Sídlo, IČ

-

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez
DPH

Označení poddodavatelů
dodavatele

-

-

Zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona z r u š i l zadávací řízení
k zadání veřejné zakázky s názvem Provádění pěstebních činností s prodejem dříví „při
pni“ – LS Telč podzim 2017.
Odůvodnění: Dle ustanovení 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací
řízení, pokud pokud se v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či
nikoliv.
Stávající smluvní vztah bude ukončen až k 31. 12. 2017. Vzhledem k uvedenému zadavatel
zadávací řízení zrušil.
V Hradci Králové dne _________________

4

Digitálně podepsal Ing. Mgr. Jitka Hejlová
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42196451, O=Lesy České
republiky, s.p. [IČ 42196451], OU=99315, CN=Ing. Mgr.
Jitka Hejlová, SN=Hejlová, GN=Jitka, serialNumber=P24100,
title=vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 13.11.2017 12:40:23

________________________________________
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek.
Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele.

