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:

Výroba štěpky s jejím prodejem (DNS)

Zadávací řízení:

užší řízení, ev. č. VZ Z2020-009528

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

Služby v oblasti lesnictví

77200000-2

Služby v oblasti těžby dřeva

77210000-5

Produkty lesnictví a těžby dřeva

03400000-4

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude těžba plošně poškozených, resp. odumřelých
mladých lesních porostů stromovou metodou s následnou výrobou dřevní štěpky s jejím prodejem a
provádění souvisejících činností. Zadavatel určí konkrétní požadované činnosti tvorby štěpky,
požadovaný objem, místo plnění (OJ zadavatele), způsob stanovení termínů a míst nakládky, vykládky
a prodeje štěpky a případné další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu
§ 141 zákona

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.
Označení účastníků zadávacího řízení

Poř. č.
žádost
i

5.

Obchodní firma/název

Sídlo

IČO

(právní forma)

1

FORESTDAN s.r.o.

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

083 78 720

2

Ing. Jindřich Morong

Česká 78, 384 51 VOLARY

737 48 498

Široký Brod 64, 790 84, Mikulovice

07170858

3

Forest Service Czech
s.r.o.

5

Fischer TPD s.r.o.

Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice

287 81 708

6

Triumfa Energo s.r.o.

Klatovská 515/169,321 00 Plzeň

64830209

Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice

255 32 642

7

Kloboucká lesní s.r.o.

Žádost o účast podaná dodavatelem č. 4 - Fischer TPD s.r.o. (dále jen „dodavatel č. 4“) byla
dodavatelem aktualizována pod č. 5.
Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Poř. č.
žádosti

6.

Obchodní firma/název
Sídlo

IČO

(právní forma)

3

Forest Service Czech
s.r.o.

Široký Brod 64, 790 84, Mikulovice

07170858

6

Triumfa Energo s.r.o.

Klatovská 515/169,321 00 Plzeň

64830209

Dodavatelé ve stanovené lhůtě požadované doklady nedoručili

7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Poř. č.
žádost
i

Do dynamického nákupního systému byli zařazeni následující účastníci:

1

Obchodní firma/název

Sídlo

IČO

(právní forma)
FORESTDAN s.r.o.

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

083 78 720

2

Ing. Jindřich Morong

Česká 78, 384 51 VOLARY

737 48 498

5

Fischer TPD s.r.o.

Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice

287 81 708

7

Kloboucká lesní s.r.o.

Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice

255 32 642

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.

