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

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2018+
Z2017-019371
č. 4, kód části VZ 125009

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

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

Sídlo

11

UNILES, a.s.

Jiříkovská 913/18,
408 01 Rumburk

25

KATR s.r.o.

Potočná 334/5, 795
01 Stará Ves

IČO

47307706

25858947

Právní
forma

121 –
akciová
společnost
112 –
společnost
s ručením
omezeným

Nabídková
cena (saldo)
v Kč bez DPH

-29 814 491,00

-33 681 450,00

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. 4 (kód části VZ 125009, název části VZ Ruda nad Moravou) 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
a současně ceny těžebních činností jsou příliš vysoké. V podrobnostech viz níže.
Podrobné odůvodnění:
I.

1

Nabídkové ceny těžební činnosti v nabídce účastníka vykazují výrazný nárůst, a to ve
výši

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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43,2 % (nárůst o 53 Kč/m3) ve srovnání s přepokládanou hodnotou veřejné zakázky, tj.
nárůst o 11,7 mil. Kč bez DPH. Zadavatel shledává ceny těžebních činností za příliš
vysoké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
II. Ceny dříví, které účastník nabídl ve své nabídce v zadávacím řízení za jehličnaté a listnaté
dříví, především v CK 3000 a 1000 (běžná kvalita) v hmotnatosti přes 1 m3, jsou velmi
nízké a pro zadavatele ekonomicky nevýhodné. Smluvní územní jednotka, která je
předmětem této části veřejné zakázky, není jednotkou kalamitní, proto neexistuje důvod,
proč by cena jehličnatého dříví v běžné kvalitě měla být v úrovni cen, které odpovídají
spíše horší kvalitě, např. dříví z živelné kalamity. Rovněž neexistuje důvod, proč by
nabídkové ceny listnatého dříví měly být tak výrazně nižší, neboť situace na trhu
s listnatým dřívím není dle názoru zadavatele dotčena přebytkem jehličnatého dříví
z kůrovcové kalamity.
Zadavatel rovněž konstatuje, že cena dříví nabídnutá účastníkem je o 56 mil. Kč bez DPH
nižší, než je medián zjištěný z nabídek všech účastníků, kteří podali nabídky
v předmětném zadávacím řízení, přičemž kvalita porostů a podmínky na dané smluvní
územní jednotce nelze dle názoru zadavatele považovat za podprůměrné.
Uvedené skutečnosti vedou zadavatele k závěru, že nemůže s ohledem na nevýhodnost
nabídkové ceny dříví nabídku účastníka přijmout.
S ohledem na vysoké ceny těžebních činností a 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 24. 1. 2018
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