PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka:

Dodávky pneumatik (DNS)

Zadávací řízení:

užší řízení, ev. č. VZ Z2020-033240

Zadavatel:

1.

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 50008 Hradec
Králové

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

Kód klasifikace předmětu VZ:
Název položky

CPV kód

Pneumatiky pro těžká/lehká nákladní vozidla

34350000-5

Pneumatiky pro automobily

34351100-3

Terénní pneumatiky

34352000-9

Pneumatiky pro nákladní automobily

34352100-0

Zemědělské pneumatiky

34352300-2

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky pneumatik, které budou blíže
specifikovány v jednotlivých výzvách k podání nabídky. Zadavatel v jednotlivých výzvách k podání
nabídky určí konkrétní druhy pneumatik a jejich požadované množství, místo plnění (OJ zadavatele),
termín dodávky, případné další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu
§ 141 zákona. Součástí každé Výzvy k podání nabídky může být zadavatelem požadována nejen

dodávka pneumatik, ale rovněž dle aktuálních potřeb také bezúplatný protokolární zpětný odběr a
ekologická likvidace opotřebených pneu.
Všechny nabízené pneumatiky musí plnit standardy požadované Evropskou unií. Při výrobě nabízených
pneumatik nebyly použity látky klasifikované jako jedovaté či karcinogenní a musí pocházet z produkce
výrobců, kteří jsou držitelem ekologické certifikace ISO 14001.
Zadavatel v souladu s § 138 odst. 1 zákona rozděluje DNS do kategorií. Přehled kategorií DNS a jejich
seskupení do skupin kategorií DNS jsou uvedeny níže v Tabulce č. 1, kde zadavatel k jednotlivým
skupinám kategorií DNS rovněž uvádí jejich odhadovaný podíl na výše uvedené celkové předpokládané
hodnotě DNS1.
Tabulka 1 - Kategorie DNS

č. kategorie

3.

Název kategorie

Odhadovaný podíl
dané skupiny
kategorií DNS na
celkové
předpokládané
hodnotě DNS

1

Pneumatiky pro osobní, užitkové a terénní vozy (do 3,5t)

60 %

2

Pneumatiky pro nákladní, zemědělskou, lesnickou a ostatní
strojní techniku.

40 %

Cena sjednaná ve smlouvě
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému. Smlouva nebyla uzavřena, tedy ani
smlouva nebyla sjednána.

4.

Použitý druh zadávacího řízení
Užší řízení pro zavedení dynamického nákupního systému.

1

Odhadovaný podíl jednotlivých skupin kategorií DNS na celkové předpokládané hodnotě DNS představuje
informativní údaj o orientačním a očekávaném objemu veřejných zakázek zadávaných v příslušné skupině
kategorií DNS během doby trvání DNS. Nepředstavuje maximální souhrnnou částku, která může být zadavatelem
v příslušné skupině kategorií DNS zadána, ani závazek zadavatele k odběru zboží v tomto finančním objemu.
Určující hodnota pro zavedený DNS je předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek zadaných v DNS za dobu
jeho trvání bez ohledu na vymezené kategorie, tzn. částka 60.000.000,- Kč bez DPH.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Poř. č.
žádosti

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název
Sídlo

IČO

(právní forma)

3

JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o.

Černá Řeka 12,
344 01 Klenčí pod Čerchovem

081 77 872

4

PNEUCENTRUM N & N s. r. o.

Stará Přerovská 670/8,
779 00 Olomouc - Holice

253 67 463

5

PNEU HNÍDEK s.r.o.

Knoflíková 2814/8a,
466 01 Jablonec nad Nisou

254 97 561

6

MANDS International s.r.o.

K Pasekám 2 897,
760 01 Zlín

255 86 769

7

KAR-mobil s.r.o.

Vítkovická 3257/7,
702 00 Moravská Ostrava

253 52 776

8

ContiTrade Services s.r.o.

Objízdná 1628,
765 02 Otrokovice

411 93 598

9

MERIMEX s.r.o.

Útočiště 649,
431 51 Klášterec nad Ohří

602 80 921

10

CARLING, spol. s r. o.

Hviezdoslavova 1308/51,
627 00 Brno - Slatina

454 77 680

Žádost o účast podaná dodavatelem č. 1 a č. 2 – MANDS International s.r.o. byla dodavatelem
aktualizována pod č. 6.

6.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

7. Označení dodavatelů, kteří byly zařazení do dynamického nákupního systému včetně
odůvodnění jejich výběru.
Do dynamického nákupního systému byli zařazeni následující účastníci:

Poř. č.
žádosti

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název
Sídlo

IČO

(právní forma)

3

JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o.

Černá Řeka 12,
344 01 Klenčí pod Čerchovem

081 77 872

4

PNEUCENTRUM N & N s. r. o.

Stará Přerovská 670/8,
779 00 Olomouc - Holice

253 67 463

5

PNEU HNÍDEK s.r.o.

Knoflíková 2814/8a,
466 01 Jablonec nad Nisou

254 97 561

6

MANDS International s.r.o.

K Pasekám 2 897,
760 01 Zlín

255 86 769

7

KAR-mobil s.r.o.

Vítkovická 3257/7,
702 00 Moravská Ostrava

253 52 776

8

ContiTrade Services s.r.o.

Objízdná 1628,
765 02 Otrokovice

411 93 598

9

MERIMEX s.r.o.

Útočiště 649,
431 51 Klášterec nad Ohří

602 80 921

10

CARLING, spol. s r. o.

Hviezdoslavova 1308/51,
627 00 Brno - Slatina

454 77 680

Odůvodnění výběru:
Všichni výše uvedení účastníci splnili zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení a
byli zařazeni do dynamického nákupního systému.

8.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli
známi

Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatelů.

9.

Odůvodnění použití řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího
řízení bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu (bylo-li použito)
Nebylo použito řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění nebo zjednodušeného režimu.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
(pokud k tomu došlo)
Dynamický nákupní systém byl zaveden.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků (byly-li jiné prostředky použity)
Nebyly použity jiné než elektronické komunikační prostředky.

12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření (byl-li střet zájmů
zjištěn)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (nebylo-li odůvodnění
součástí zadávací dokumentace)
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému, nebylo poptáváno konkrétní plnění.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
zákona (nebylo-li odůvodnění součástí zadávací dokumentace)
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona.

