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

Dodávky sadebního materiálu (DNS)

Zadávací řízení: užší řízení, ev. č. VZ Z2019-034551
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
Produkty lesních školek

CPV kód
03450000-9

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v budou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin,
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění
funkcí lesa, tj. standardních výsadby schopných semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků lesních
dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „sadební materiál“). Jednat se bude zejména o prostokořenný i
krytokořenný sadební materiál následujících dřevin: borovice černá, borovice kleč, borovice lesní,
borovice vejmutovka, borovice blatka, douglaska, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín, smrk ztepilý,
smrk pichlavý, buk, habr, duby, lípy, jírovce, javory, jasany, jilmy, ořešáky, třešně, hrušeň, jabloň, olše,
břízy, jeřáby.

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.
žádosti o
účast

Obchodní firma/název
(právní forma) účastníka

Sídlo

IČO

2

LFTA s.r.o.

Chýnovská 262, Měšice, 391 56 Tábor

01445359

3

Lesní společnost Přimda, s.r.o.

Konviktská 291/24, Staré Město, 110
00 Praha

45351899

4

Hubertova lesní, s.r.o.

č. p. 152, 671 22 Šatov

07210906

7

LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice

60732547

9

LESOŠKOLKY s.r.o.

1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem

45534888

10

Kloboucká lesní s.r.o.

Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov –
Bylnice

25532642

Žádost o účast podaná dodavatelem č. 1 – LFTA s.r.o. byla dodavatelem aktualizována pod č. 2.
Žádost o účast podaná dodavatelem č. 8 – LESOŠKOLKY s.r.o. byla dodavatelem aktualizována pod č.
9.

6.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
a) Z účasti v zadávacím řízení byl vyloučen následující účastník zadávacího řízení:

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Poř. č.
žádosti o
účast

Obchodní firma/název
(právní forma) účastníka

Ortenovo náměstí 443/6,
Holešovice, 170 00 Praha 7

HAJICEK, s.r.o.

5

Sídlo

IČO

28513789

Odůvodnění:
Zadavatel vyloučil uvedeného účastníka zadávacího řízení, jelikož jeho žádost o účast neobsahovala:
•

Licenci dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin, z nějž bude vyplývat, že příslušným oprávněním
(licencí) disponuje dodavatel nebo jiná osoba.

b) Z účasti v zadávacím řízení odstoupil následující účastník zadávacího řízení:
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Poř. č.
žádosti o
účast
6

Obchodní firma/název
(právní forma) účastníka
Silva&Equi s.r.o.

Sídlo

IČO

Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov

07251521

Odůvodnění:
Dodavatel dne 27.11.2019 prostřednictvím elektronického nástroje oznámil, že odstupuje
z dynamického nákupního systému Dodávky sadebního materiálu.
Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
Do dynamického nákupního systému byli zařazeni následující účastníci:
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Poř. č.
žádosti o
účast

Obchodní firma/název
(právní forma) účastníka

Sídlo

IČO

2

LFTA s.r.o.

Chýnovská 262, Měšice, 391 56 Tábor

01445359

3

Lesní společnost Přimda, s.r.o.

Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00
Praha

45351899

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Poř. č.
žádosti o
účast

Obchodní firma/název
(právní forma) účastníka

Sídlo

IČO

4

Hubertova lesní, s.r.o.

č. p. 152, 671 22 Šatov

07210906

7

LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice

60732547

9

LESOŠKOLKY s.r.o.

1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem

45534888

10

Kloboucká lesní s.r.o.

Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov –
Bylnice

25532642

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

7.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli
známi
Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatelů.

8.

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.

9.

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

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

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

12. 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.

13. 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.

