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:

Přeprava dříví po železnici (DNS)

Zadávací řízení:

užší řízení, ev. č. Z2020-016624

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 železniční dopravy

60200000-0

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby přepravy surové dřevní hmoty (dále
také jen „dříví“) dle aktuálních potřeb zadavatele prostřednictvím železniční nákladní dopravy.

3.

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

Použitý druh zadávacího řízení

4.

Užší řízení pro zavedení dynamického nákupního systému.
Označení účastníků zadávacího řízení

5.

6.

žádosti

Poř. č.

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název
Sídlo

IČO

(právní forma)

1

ČD Cargo, a.s.

Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

28196678

2

Logistics Solution, a.s.

Havířská 1059
58001 Havlíčkův Brod

64361594

3

Jihozápadní dřevařská
a.s.

Nádražní 351
34201 Sušice

25236237

4

Traťová strojní
společnost, a.s.

Na Valše 676/18
70200 Ostrava

04946685

5

TSS Cargo a.s.

Na Valše 676/18
70200 Ostrava

29393736

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný dodavatel nebyl vyloučen.

7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
Do dynamického nákupního systému byli zařazeni následující účastníci:

žádosti

Poř. č.

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název
Sídlo

IČO

(právní forma)

1

ČD Cargo, a.s.

Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

28196678

2

Logistics Solution, a.s.

Havířská 1059
58001 Havlíčkův Brod

64361594

3

Jihozápadní dřevařská
a.s.

Nádražní 351
34201 Sušice

25236237

4

Traťová strojní
společnost, a.s.

Na Valše 676/18
70200 Ostrava

04946685

5

TSS Cargo a.s.

Na Valše 676/18
70200 Ostrava

29393736

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.

