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Příloha č. 1 – Písemné zprávy zadavatele
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+
Z2017-019371
č. 3, kód části VZ 122257

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

Obchodní
firma/název/jmén
o, příjmení/právní
forma účastníka
zadávacího řízení1

Sídlo

IČO

11

UNILES, a.s.

Jiříkovská 913/18,
408 01 Rumburk

14

Kloboucká lesní
s.r.o.

Šumavská 31, 602 00
Brno

23

Pradědský lesní
závod, a.s.

Nádražní 599, 793 26
02598183
Vrbno pod Pradědem

47307706

25532642

Právní
forma

121 –
akciová
společnost
112 –
společnost
s ručením
omezeným
121 –
akciová
společnost

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez DPH

30 861 007,00

-4 037 090,00

-1 544 679,00

2. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona zrušil zadávací řízení k zadání
části č. 3 (kód části VZ 122257, název části VZ Javorník) veřejné zakázky s názvem Provádění
lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, 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.
Vzhledem k tomu, že u uvedené části veřejné zakázky došlo k naplnění výše uvedené
podmínky, tj. vyskytly se ekonomické důvody, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, využil zadavatel možnosti dané mu shora citovaným
ustanovením zákona a zadávací řízení zrušil.
Ekonomické důvody, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval, spočívají v ekonomické nevýhodnosti nabídky účastníka zadávacího řízení, jehož
nabídku komise jmenovaná zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek vyhodnotila jako
ekonomicky nejvýhodnější2 (dále jen „účastník“). Nabídkové ceny dříví jsou velmi nízké.
V podrobnostech viz níže.

1

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek. Číslo nabídky
se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele
2
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se rozumí nabídka, která se na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem dle čl. 11.2
zadávací dokumentace, tj. podle nejnižší nabídkové ceny, umístila na prvním místě v pořadí.
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Podrobné odůvodnění:
Nabídkové ceny dříví jsou velmi nízké, a to především ve skupinách dřevin jehličnatého dříví.
Účelem prodeje dříví zadavatelem je generování zisku zadavatele, což je ovšem v případě takto
výrazně nízkých cen dříví vyloučeno. Porovnání cen za poskytování služeb těžebních činností
a cen dříví ukazuje de facto „záporné ceny dříví“ (zadavatel za provedení těžby zaplatí více,
než inkasuje za vytěžené dříví). Stav, kdy náklady na těžbu dosahují či výjimečně dokonce
překračují prodejní cenu dříví, se sice v praxi při současné situaci na trhu ojediněle vyskytuje,
v žádném případě však není pro zadavatele akceptovatelný v rozsahu, vyplývajícím
z nabídkových cen účastníka.
V porovnání s podmínkami na sousední územní jednotce Jeseník je průměrné zpeněžení dříví
o 261 Kč/m3 nižší, přestože přírodní podmínky jsou srovnatelné. I za předpokladu vyšších
nákladů na dopravu, nabízené ceny dříví jsou velmi nízké a zadání předmětné části veřejné
zakázky by s ohledem na tuto skutečnost bylo pro zadavatele ekonomicky nevýhodné. Při
současné situaci na trhu lze očekávat ceny řádově alespoň o 100 Kč vyšší, přičemž tato změna
by znamenala ve výsledku zakázky zvýšení výnosu zadavatele o 22,5 mil. Kč bez DPH, tzn.
navýšení o 31 %.
S ohledem na shora uvedené nízké ceny dříví nelze akceptovat nabídku účastníka, neboť se
jedná o nabídku ekonomicky nevýhodnou a zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře
nemůže z uvedeného důvodu takovou nabídku přijmout.
V Hradci Králové dne 19. 1. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

