Správa Národního parku Šumava

Název
zadavatele:

Správa Národního

Sídlo:

1. máje 260
38501 Vimperk

ICO:

00583171

C. j.:

NPS 05086/2018

parku Sumava

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky

"Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů
- 2019 na území NP Šumava"
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): "P18V00000939"
ev. č. VZ ve WZ: "Z2018-018421"

na období 2. polovina roku 2018

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a
násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro následnou přepravu dříví na území NP Šumava.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 Technologický list a v příloze č. 2 Položkový
rozpočet této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka není členěna na části.
Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na prvním až 10. místě včetně. V případě, že zadavatel obdrží
pouze 1 nabídku, uvádí, že rámcovou dohodu uzavře s jedním účastníkem.
V souladu s ust. § 132 odst. 3 písmo a) budou jednotlivé veřejné zakázky realizované na základě Rámcové
dohody zadány postupem s obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody.
V těchto jednotlivých veřejných zakázkách bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen
předmět plnění konkrétní zakázky, ve které budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět
realizační smlouvy ( jejíž vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace), místo plnění, doba plnění,
předpokládaná
hodnota plnění, maximální akceptovatelná
cena a případně další speciální podmínky
plnění.
Tento proces je pracovně označen jako minitendr a bude administrován
na elektronickém
nástroji
zadavatele.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - v období od podpisu Rámcové dohody s vybranými
účastníky do 31. 12. 2019. Platnost Rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale
také vyčerpáním zadavatelem vymezených finančních prostředků.
Cena sjednaná ve smlouvě: 9141000,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Označení

dodavatele,

s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Leopold Francek

Sídlo:

Lipka 37
385 01 Vimperk

ICO:

10308580

Název:

Jihozápadní

Sídlo:

Nádražní 351
34201 Sušice
Česká republika - CZE

ICO:

25236237

dřevařská

a.s.
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Název:

Logistics Solution, s.r.o.

Sídlo:

Havlíčkův Brod, Havířská 1059, 58001

ICO:

24847038

Název:

Miroslav Půbal

Sídlo:

Šumavské Hoštice 113, 384 71

ICO:

73492931

Název:

LESOTRANS s.r.o.

Sídlo:

Křenova 438/7
16200 Praha

ICO:

26083086

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH a na základě splnění všech zadávacích
podmínek byly jako nejvýhodnější vybrány nabídky účastníků Leopold Francek, Jihozápadní dřevařská
a.s., Logistics Solution, s.r.o., Miroslav Půbal a LESOTRANS s.r.o., s nimiž byla dne 19. 10.2018 uzavřena
rámcová dohoda
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

INázev

IICO

Označení účastníků zadávacího řízení'
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

-.

ICO

Nabídková cena

1.

Logistics Solution,
s.r.o.

Havlíčkův Brod,
Havířská 1059, 580
01

24847038

124,50 Kč bez DPH
za m3

2.

Leopold Francek

Lipka 37
38501 Vimperk

10308580

124,30 Kč bez DPH
za m3

3.

Miroslav Půbal

Šumavské Hoštice
113,38471

73492931

124,50 Kč bez DPH
za m3

4.

Jihozápadní
dřevařská a.s.

Nádražní 351
34201 Sušice
Česká republika CZE

25236237

124,49 Kč bez DPH
za m3

5.

LESOTRANS s.r.o.

Křenova 438/7
16200 Praha

26083086

124,50 Kč bez DPH
za m3

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

I Název

ISídlO

1_lc_-O

-"

Odůvodnění vyloučení účastníků:
irelevantní
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Odůvodnění použití jednacího řízení s.uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-Ii použita:
irelevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-Ii použito:
irelevantní
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-Ii použito:
irelevantní
Odůvodnění použití jiných komunikačních
prostředků, byly-Ii jiné prostředky použity:
irelevantní

prostředků při podání nabídky namísto elektronických

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-Ii střet zájmů zjištěn:
irelevantní
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 35 zákona, neboť to dle názoru
zadavatele nebylo vhodné s ohledem na předmět veřejné zakázky. Takové rozdělení by bylo z
ekonomického a funkčního hlediska neefektivní. S ohledem na uvedené, zadavatel nepředpokládá, že by
došlo k omezení okruhu dodavatelů způsobilých podat nabídku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
irelevantní
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-Ii zadávací řízení zrušeno:
irelevantní

Ve Vimperku dne
Mgr. Pavel Hubený, ředitel, v.
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