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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v rozsahu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 6. 3. 2014
Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE PŘEZIMOVACÍCH OBŮREK
NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI SRNÍ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044

ZADAVATEL:
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
jednající panem Mgr. Pavlem Hubeným, pověřeným řízením Správy Národního parku a
chráněné krajinné oblasti Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
IČ: 00583171
ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
Spisová značka: C – 4875, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

www.stav-poradna.cz

IČ: 625 08 822
DIČ: CZ62508822

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice
Číslo účtu:
6002240267/0100

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce
REKONSTRUKCE PŘEZIMOVACÍCH OBŮREK NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI SRNÍ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044

CITACE ZE ZÁKONA:
§ 85
Písemná zpráva zadavatele
1)

Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

2)

Písemná zpráva musí obsahovat alespoň
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,
b) zvolený druh zadávacího řízení
c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více
osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část
veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,
d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,
e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,
f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, došlo-li k takovému vyloučení,
g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění, byla-li taková možnost využita,
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.

3)

Zadavatel zašle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi či Úřadu.
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce
REKONSTRUKCE PŘEZIMOVACÍCH OBŮREK NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI SRNÍ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044

add § 85 odst. 2 písm. a)

identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena
sjednaná ve smlouvě
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
 jednající panem Mgr. Pavlem Hubeným, pověřeným řízením Správy Národního parku a
chráněné krajinné oblasti Šumava
 adresa sídla: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
 IČ: 00583171
 DIČ: CZ00583171
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem soutěže této veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření přezimovacích obůrek
Wastl, Čtyřka, Beranky a Rokyta, k.ú. Paště, Vchynice-Tetov I, Srní II. V rámci akce bude
vybudováno oplocení těchto 4 obůrek (lokalita „Beranky“ – přezimovací obůrka dl. 2 730 bm,
lokalita „Čtyřka“ – přezimovací obůrka dl. 1 880 bm, lokalita „Rokyta“ – přezimovací obůrka
dl. 2 100 bm a lokalita „Wastl“ – přezimovací obůrka dl. 2 150 bm). Předmět plnění veřejné
zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace
stavby a soupisem stavebních prací a dodávek a soupisem vedlejších a ostatních nákladů.
Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění požadované publicity projektu.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými
požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací s výkazem výměr a v soupisu
vedlejších a ostatních nákladů.
Projekt je situován do přírodně cenného území I. a II. zóny NP Šumava.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Název

CPV

Dřevěné konstrukce

45422100-2

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ:
Celková cena bez DPH
DPH 21%

9 798 000 Kč
2 057 580 Kč

Celková cena včetně DPH

11 855 580 Kč

add § 85 odst. 2 písm. b)

zvolený druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce
REKONSTRUKCE PŘEZIMOVACÍCH OBŮREK NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI SRNÍ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044

add § 85 odst. 2 písm. c)

identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru,
plnění prostřednictvím subdodavatele
Obchodní jméno uchazeče:

Sídlo / adresa:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a
STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455
391 55 Chýnov

IČ:

DIČ:

26071584

CZ26071584

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
 Nejnižší nabídková cena díla: 9 798 000,- Kč bez DPH, tj. 11 855 580,- Kč včetně 21%
DPH.
PODÍL PRACÍ, KTERÉ UCHAZEČ ZAMÝŠLÍ ZADAT JINÝM OSOBÁM (bez DPH):
podíl prací realizovaných vlastními kapacitami
podíl prací realizovaných subdodavatelem
subdodavatel
NEMA, spol. s r.o.
373 31 Olešnice čp. 107
IČ: 49062905

druh subdodávky

9 791 tis. Kč

99,93%

7 tis. Kč

0,07%

podíl na zakázce

odborný dohled nad
prováděním prací

7 tis. Kč

0,07%

add § 85 odst. 2 písm. d)

identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Uchazeč

Nabídková cena (bez DPH)

KHL-EKO, a.s.
431 11 Jirkov - Červený Hrádek 2
IČ: 26160277
HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ: 27720161
PROTOM Strakonice, s.r.o.
Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ: 43841252

9 602 210 Kč

10 444 444 Kč

9 897 271 Kč
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce
REKONSTRUKCE PŘEZIMOVACÍCH OBŮREK NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI SRNÍ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044

Společná nabídka firem Zdeněk Fidler a
DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.
smluvní strana 1: DŘEVOVÝROBA WIMMER
s.r.o.
262 31 Lazsko č.p. 78
IČ: 27443728
smluvní strana 2: Zdeněk Fidler
Šeříková 532, 383 01 Prachatice
IČ: 74120735
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,
s.r.o.
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČ: 26071584

9 522 870 Kč

9 798 000 Kč

add § 85 odst. 2 písm. e)

identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni
Ze zadávacího řízení byli vyloučeni uchazeči:
KHL-EKO, a.s.
431 11 Jirkov - Červený Hrádek 2
IČ: 26160277
 Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nedoložil živnostenské
oprávnění vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, resp. doložená živnostenská
oprávnění nepokrývají celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky) – viz zadávací
dokumentace, čl. 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady (uchazeč současně neprokázal
splnění technických kvalifikačních předpokladů ani způsobem dle § 62 odst. 3 formou
prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje – viz zadávací dokumentace, čl. 5 Kvalifikační předpoklady
dodavatele)
 Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – uchazeč nedoložil
k žádné z doložených realizovaných stavebních prací obdobného charakteru osvědčení
vyhotovená objednateli o řádném provedení nejdůležitějších staveb – viz zadávací
dokumentace, čl. 5.4 Technické kvalifikační předpoklady (uchazeč současně neprokázal
splnění technických kvalifikačních předpokladů ani způsobem dle § 62 odst. 3 formou
prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje – viz zadávací dokumentace, čl. 5 Kvalifikační předpoklady
dodavatele)
Společná nabídka firem Zdeněk Fidler a DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.
smluvní strana 1: DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.
262 31 Lazsko č.p. 78
IČ: 27443728
smluvní strana 2: Zdeněk Fidler
Šeříková 532, 383 01 Prachatice
IČ: 74120735
 Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zjednodušené podlimitní řízení – stavební práce
REKONSTRUKCE PŘEZIMOVACÍCH OBŮREK NA ÚZEMNÍM PRACOVIŠTI SRNÍ
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044

písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nedoložil živnostenské
oprávnění vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (smluvní strana 1:
DŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o. nedoložil žádné oprávnění k podnikání
(živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku); živnostenská oprávnění
doložená smluvní stranou 2: Zdeněk Fidler nepokrývají celý rozsah předmětu plnění
veřejné zakázky) – viz zadávací dokumentace, čl. 5.2 Profesní kvalifikační
předpoklady (uchazeč současně neprokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů ani způsobem dle § 62 odst. 3 formou prohlášení, z jehož obsahu je
zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – viz
zadávací dokumentace, čl. 5 Kvalifikační předpoklady dodavatele).
 Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – uchazeč nedoložil
k žádné z doložených realizovaných stavebních prací obdobného charakteru
osvědčení vyhotovená objednateli o řádném provedení nejdůležitějších staveb, dále
uchazečem doložená realizovaná stavba „Dodávka tlakově impregnovaných kůlů“
nedosahuje požadovaného objemu montovaných dřevěných konstrukcí 250 m3
(uchazeč uvedl, že součástí zakázky jsou montované dřevěné konstrukce v objemu
205 m3) – viz zadávací dokumentace, čl. 5.4 Technické kvalifikační předpoklady
(uchazeč současně neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů ani
způsobem dle § 62 odst. 3 formou prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – viz zadávací
dokumentace, čl. 5 Kvalifikační předpoklady dodavatele).

add § 85 odst. 2 písm. f)

vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Ze zadávacího řízení nebyl z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny vyloučen žádný
uchazeč – žádná nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahovala.

add § 85 odst. 2 písm. g)

důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
Možnost použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění nebyla využita.

add § 85 odst. 2 písm. h)

zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.


Zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Ing. Martina Gabrielová
V Českých Budějovicích dne 26. 5. 2014

Martina
Gabrielová

Digitálně podepsal Martina Gabrielová
DN: cn=Martina Gabrielová, c=CZ,
o=STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. [IČ
62508822], ou=organizace výběrových
řízení, serialNumber=P26428
Datum: 2014.05.26 13:37:49 +02'00'
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