PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka (VZ): Služby pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin (DNS)
Ev. č. VZ:
Z2017-022578
099/2017/111
1.

2.

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

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby pěstování reprodukčního materiálu
lesních dřevin ze zdrojů ve vlastnictví zadavatele.
Bude se jednat o následující zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin:
 osivo (semenná surovina) pocházející ze semenářského závodu zadavatele nebo přímo
z organizačních jednotek zadavatele,
 semenáčky z náletů a semenišť pocházející z organizačních jednotek zadavatele,
 výjimečně reprodukční materiál zadavatelem zakoupený,
 reprodukční materiál odebraný z uznaných zdrojů zadavatele (zejména řízky, rouby).
Pěstován bude následující sortiment reprodukčního materiálu: semenáčky, sazenice, poloodrostky,
odrostky – prostokořenné, krytokořenné.
Pěstování bude probíhat v lesních školkách, které budou v dispozici dodavatele. Součástí předmětu
jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpravidla i doprava vypěstovaného
reprodukčního materiálu na místa určená zadavatelem.
Cílovým produktem bude standardní výsadbyschopný reprodukční materiál lesních dřevin splňující
parametry ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin, v případě požadavku zadavatele ošetřený
před předáním zadavateli povoleným přípravkem na ochranu rostlin v souladu s návodem k jeho
použití. Manipulace s reprodukčním materiálem počínaje vyzvednutím, přes jeho dopravu až po
předání zadavateli na určeném místě musí být v souladu s ČSN 482116 Obnova lesa a zalesňování.

Kód klasifikace předmětu VZ:
Předmět veřejné zakázky je vymezen podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1, a to následujícím
způsobem:
Název položky

CPV kód

Služby v oblasti lesnictví

77230000-1

Správa lesních školek

77231800-6

3.

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.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení

Poř. č.
žádost
io
účast

1

Obchodní
firma/název
(právní forma)
účastníka

1

Wotan Forest, a.s.

2

KAISER s.r.o.

3

Josef Kučeřík

4

LESOŠKOLKY
s.r.o.

Sídlo
Rudolfovská tř. 202/88, České
Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice
Rožmitál pod Třemšínem, Nádražní
753, okres Příbram, PSČ 26242
Čeložnice 60, 696 51 Kostelec u
Kyjova
1. máje 104, 533 13 Řečany nad
Labem

IČO

26060701
26733102
40395391
45534888

Datum a čas
doručení
žádostí o účast
5.9.2017
15:38:25
7.9.2017
14:08:41
7.9.2017
15:21:16
12.9.2017
9:43:17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné
zakázky (CPV), v platném znění.

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Poř. č.
žádost
io
účast
5
6
7
8
9

6.

Obchodní
firma/název
(právní forma)
účastníka
AGROWALD –
školka Červený
Dvůr s.r.o.
ATRO Rýmařov
s.r.o.
Kloboucká lesní
s.r.o.
ŠKOLKY
OPOLANY, s.r.o.
ŠKOLKY
MCELY, s.r.o.

Sídlo

Kájov – Křenov 91, PSČ 38101

IČO

28114281

Újezdská 567, 783 86 Dlouhá Loučka 25869418
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00
Brno

25532642

Opolánky 46, 289 06 Opolany

25081063

Mcely 198, okres Nymburk, PSČ
28936

28973691

10

Miroslav Votruba

262 56, Svatý Jan 32

71700561

11

Lesní společnost
Broumov Holding,
a.s.

Komenského 256, 550 01 Broumov

47452633

12

Suchopýr o.p.s.

č.p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

25419358

Datum a čas
doručení
žádostí o účast
12.9.2017
15:13:09
14.9.2017
11:50:10
14.9.2017
13:53:01
14.9.2017
15:49:00
14.9.2017
16:30:01
14.9.2017
17:00:33
14.9.2017
21:17:44
15.9.2017
8:47:17

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
Do dynamického nákupního systému byli zařazeni všichni účastnící, kteří podali žádost o účast
ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Jejich seznam je uveden v bodu 5. výše.
Odůvodnění výběru:
Všichni účastníci splnili zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení, proto
nevznikl zadavateli důvod pro vyřazení jakéhokoliv účastníka a tito tak mohli být do
dynamického nákupního systému zařazeni.

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.
V Hradci Králové dne 18. 10. 2017
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