ZPRAVA ZADAVATELE
VZ č. 74/2018 „Management lokalit s výskytem tetřívka“ (§ 217 zák. 134/2016
Sb., dále jen zákon)

a)

Identifikační údaje zadavatele:
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO 00088455

b) Zadávací řízení:
Podlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 zveřejněná ve
věstníku veřejných zakázek - ev. č. Z2018-021257. Vzhledem k povaze zakázky zadavatel připustil
dělení na 2 části. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH na
dané části zakázky.
c) Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je zachování či obnova a rozšíření vhodných ploch pro tetřívka obecného
z důvodu zachování nebo vzniku nových tokanišť. Plochy jsou umístěny po celém území
Krkonošského národního parku a jedná se celkem o 11 ploch o celkové výměře 38,86 ha rozdělených
do 2 částí. Cílem zakázky je tvorba bezlesí a to strojním odfrézováním všech stromů stávajícího
porostu frézovací hlavicí na kráčejícím bagru Menzi Muck.
Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP
v podmínkách trvající imisní zátěže, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201.
CPV:
77200000-2
Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota 1. západní části:
Předpokládaná hodnota 2. východní části:

2.525.900,- Kč bez DPH
1.350.700,- Kč bez DPH
1.175.200,- Kč bez DPH

d) Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Poř.
č.

Účastník

Způsob
doruč.

Datum /
hod.doručení

1.

Jan Netopilík, se sídlem Miřejovice 22, 412 01
Miřejovice, IČ 10437088

osobně

09.07.2018

2.

RH-PROZEM s. r. o., se sídlem Rolnická 977, 543 01
Vrchlabí, IČ 28854691

osobně

02.08.2018

e) Seznam vyřazených nabídek včetně uvedení důvodů vyřazení

Signer:

Důvod vyřazení
Dle Zadávací dokumentace zadavatel požadoval, aby účastník ve své
nabídce prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů
v rozsahu ustanovení § 79 odst. 2 písm. j) zákona, tedy účastník
v nabídce předloží seznam technického zařízení, které má k dispozici
v souladu s požadavky uvedenými v odst. b) Popis činností a dále
v souladu s článkem 2. Předmět díla, odst. 2.3. Smlouvy o dílo.
Součástí seznamu technického zařízení účastníka musí být kopie
technického průkazu, resp. jiný doklad prokazující technické parametry
zařízení, jejichž prostřednictvím bude účastník zakázku plnit.
Z předložených dokladů musí být patrné, že s nimi účastník nebo jeho
poddodavatel je oprávněn disponovat.
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Účastník
Jan Netopilík, se
sídlem Miřejovice 22,
412 01 Miřejovice,
IČ 10437088
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Účastník v nabídce nepředložil žádné dokumenty, které se týkají
prokázání
technických
kvalifikačních
předpokladů.
Nabídka
obsahovala pouze fotografie z výstaviště či z terénu, z kterých nejsou
zřejmé údaje pro splnění technických kvalifikačních předpokladů - tedy
typ stroje, vlastnictví atd. Dále účastník v nabídce prokázal pouze
částečně základní kvalifikační předpoklady a vzhledem k tomu, že
technické kvalifikační předpoklady nebyly splněny zcela, rozhodla
hodnotící komise dále nabídku nehodnotit a doporučila zadavateli
nabídku vyloučit z celého zadávacího řízení._______________________
f) Identifikační údaje účastníků, kteří odstoupili z výběrového řízení
Žádný z účastníků z výběrového řízení neodstoupil.
g) Uzavřené smlouvy o dílo:
č. 1 - Západní část
Číslo smlouvy
SMLDEU-30-203/2018

č. 2 - Východní část
Číslo smlouvy
SMLDEU-30-204/2018

Datum
uzavření
29.08.2018

Zhotovitel

Datum
uzavření
29.08.2018

Zhotovitel

RH-PROZEM s. r. o., se
sídlem Rolnická 977, 543 01
Vrchlabí, IČ 28854691

RH-PROZEM s. r. o., se
sídlem Rolnická 977, 543 01
Vrchlabí, IČ 28854691

h) Označení poddodavatele:
Účastník subdodavatele neuvedl,
ch) Seznam zrušených částí zakázky:
Žádná část zakázky nebyla zrušena.

Ve Vrchlabí, 30.08.2018

Správa Krkonošského namdnilui par,
lotrovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455
45

PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
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Smluvní cena v Kč bez
DPH
1.350.700

Smluvní cena v Kč bez
DPH
1.175.200

