Písemná zpráva zadavatele
Zadavatel
Název zadavatele:

EG.D, a.s.

IČO:

28085400

Sídlo zadavatele:

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ust. § 151 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jelikož zadává veřejné zakázky
při výkonu relevantní činnosti dle ust. § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.
Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky:
Ev. č. ve Věstníku veř. zakázek:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky podle
předmětu:

Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS Průseky III
Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s
názvem „Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS
(Průseky)“, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: Z2020-022110
Užší řízení navazující na systém kvalifikace – „Systém
kvalifikace – Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS
Průseky“
Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

Část veřejné zakázky

Část 2 – region Otrokovice B

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu
o shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:
A

Předmět veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb, v rámci
nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního
zařízení provozovaného společností EG.D, a.s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
a) odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto
činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků
po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané
Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování,
definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy
(zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako
jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem
Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné
povinnosti obdobného charakteru.
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B

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná ve smlouvě:

C

56 419 156,00 Kč bez DPH (Nabídková cena celkem za 8 let (96
měsíců)

Použitý druh zadávacího řízení:

Druh zadávacího řízení:

D

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) navazující
na systém kvalifikace – „Systém kvalifikace – Odstraňování a
oklešťování stromoví podél DS (Průseky)“

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořad.
číslo
nabídky

Název / obchodní firma /
jméno a příjmení účastníka

4

IVM support s.r.o.

5

TRS Inženýring Brno s.r.o.

6

FORESTER SERVIS, s.r.o.
Společná nabídka

7

vedoucí člen:
Benpra Servis s.r.o.
druhý člen:
Korelis s.r.o.

Sídlo

IČO

Ohrazenice 35
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Stojanova 372/8
602 00 Brno
Rybí 171
742 65 Rybí

07384301
06173888
27789624

vedoucí člen:
Zmola 141/25 696 04 Svatobořice-Mistřín

vedoucí člen:
052 49 643
druhý člen:

druhý člen:
12. dubna 1593/6 695 01 Hodonín

014 43 631

Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 - 04084063
Libeň
Vítězná 1228/13
28302630
10
Lesy Horňácko, s.r.o.
696 01 Rohatec
Dornych 129/57
63482037
11
Vertical Limit spol. s r.o.
617 00 Brno
Pozn.: Někteří dodavatelé podávali nabídku pouze do určitých částí. Z tohoto důvodu číselná řada
podaných nabídek nejde postupně.
9

E

CETIN a.s.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Obchodní název firmy nebo název
účastníka zadávacího řízení
IVM support s.r.o.

Sídlo/místo podnikání

IČO

Ohrazenice 35
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

07384301

Odůvodnění: Nabídnutá nabídková cena byla komisí shledána cenou mimořádně nízkou a komise
požádala o její zdůvodnění ve smyslu § 113 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ZZVZ). Účastníkem doložené objasnění shledala komise jako nedostatečné a
vyloučila účastníka ze zadávacího řízení. Účastník následně po obdržení vyloučení odstoupil ze
zadávacího řízení.
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F

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Obchodní název firmy nebo název
účastníka zadávacího řízení

Sídlo/místo podnikání

CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 04084063
- Libeň

IČO

Výše uvedený dodavatel byl zadavatelem vybrán na základě hodnocení dle ekonomické výhodnosti
nabídek pro uzavření rámcové dohody na základě nejnižší nabídkové ceny a splnil veškeré
požadavky zákona i zadavatele.

G
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Odůvodnění:

Nabídky byly podány elektronickými prostředky.

V Brně

Ing. Lenka
Popelková

Digitálně podepsal
Ing. Lenka
Popelková
Datum: 2021.10.05
12:20:28 +02'00'

_______________________________
EG.D, a.s.
Ing. Lenka Popelková
manažer veřejné zakázky
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