PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Obnovní management území národního významu
na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací
řízení vybraných částí

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2018-018760

Dílčí část:

1 – NOR

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

Sídlo zadavatele:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO zadavatele:

629 33 591

Právní forma zadavatele:

325 – Organizační složka státu

Zastoupen:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.mzp.cz/contract_display_3.html

Zadavatel, Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, tímto
v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), předkládá písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.

Označení zadavatele

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
– Chodov, IČO: 629 33 591.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je až pětiletá intenzivní
obnovní péče na vybraných územích národního
významu. Na lokalitě bude probíhat redukce dřevin
výřezem, ořez stromů na hlavu, a následná péče
aplikací herbicidu na list zmlazujících dřevin, sečením
travního porostu křovinořezem a pastvou ovcí a koz.

Cena sjednaná ve smlouvě,
pokud byla uzavřena

980 003,20 Kč včetně DPH

Použitý druh zadávacího řízení

Nadlimitní otevřené řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

Benpra servis s.r.o., Zmola 141/25, Svatobořice, 696
04 Svatobořice-Mistřín, IČO 05249643,
Otakar Pražák, Sladová 2375/2, 690 02, Břeclav, IČO
70928517,
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Jan Salajka, Svárov 163/36, 691 53, Tvrdonice, IČO
45451435.
Otakar Pražák, Sladová 2375/2, 690 02, Břeclav, IČO
70928517.
Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení

Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi
Odůvodnění použití jednacího
řízení s uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění, bylo-li
použito
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu, bylo-li
použito
Odůvodnění zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto
elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78

Účastník byl v souladu s § 46 odst. 1 zákona vyzván
k předložení dokladů o jeho kvalifikaci. Účastník ani
na opakované výzvy k doložení dokladů požadované
doklady nedoložil. Zadavatel proto rozhodl o vyloučení
účastníka zadávacího řízení z důvodu dle § 48 odst. 2
písm. b) zákona.
Jan Salajka, Svárov 163/36, 691 53, Tvrdonice, IČO
45451435.
Vybraný
dodavatel
nejvýhodnější nabídku.

předložil

ekonomicky

Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní.

Není relevantní.
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odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci
V Brně dne 19. 12. 2018

________________________
Public Market Advisory s.r.o.
Pavla Matějková
pověřena zadavatelem
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