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Odůvodnění veřejné zakázky 

Pro otevřené řízení podle §28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

Název:   Městské lesy Hradec Králové a.s. 

Adresa:  Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

Zastoupen:  Ing. Milan Zerzán, ředitel 

IČ:   25962523 

DIČ:   CZ25962523 

Telefon:  +420 603 849 327 

E-mail:  zerzan@vslesy.cz 

 

Kontaktní osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení: 

Název:   DP Eco-Consult s.r.o. 

Adresa:  V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové 

Zastoupen:  RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

IČ:   28766300 

DIČ:   CZ28766300 

Telefon:  +420 776 813 743 

E-mail:  dpacesna@eco-consult.cz 

 

 

     Název veřejné zakázky: 

 

„Obnova lesů po kalamitě“ 

 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky veřejného zadavatele podle § 1  

vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Popis potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny:  

Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde 

k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění 

obnovy lesních porostů zničených vichřicí ze dne 

5.7.2012 na území LHC Městských lesů Hradec -  k.ú. 

Nový Hradec Králové a k.ú. Svinary. Jedná se především 

o obnovení lesního potenciálu po kalamitě, zavedení 

preventivních opatření a podporu společenských funkcí 

lesů. Předpokládá se mnoholeté využití výsledků 

realizovaného projektu i po uplynutí doby vázanosti 

projektu. 

 

Popis předmětu veřejné zakázky: Odstraňování poškozených lesních porostů ve stáří do 40 

let na ploše max. 20 ha. Následně proběhne příprava ploch 

před zalesněním, kde v rámci přípravy bude uskutečněno 

naorání finskými branami max. 40 ha. Na ploše max. 30 
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ha bude provedeno frézování (merry frézou). Práce budou 

zahájeny dle dohody, ukončeny nejpozději před 

zalesňovacími pracemi v roce 2014. Odstraňování koláčů 

a odklizení klestí není předmětem zakázky. 

Zalesňovací práce proběhnou v období roku 2014 

Druhová skladba nově vzniklých lesních porostů bude 

lépe odpovídat stanovištním podmínkám. Pro umělou 

obnovu bude použit kvalitní sadební materiál splňující 

veškeré náležitosti stanovené platnou právní úpravou. 

Vlastní výsadba bude prováděna speciálním sazečem nebo 

jamkově. 

Popis vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele: 

Cílem je v co možné nejkratší době zajistit obnovu všech 

funkcí lesa na dotčených lesních pozemcích, které jsou 

vlastníkem i veřejností poptávána. Rozsáhlý komplex 

Městských lesů Hradec Králové se řadí mezi rekreační 

lesy. Lesní komplex je hojně navštěvován obyvateli města 

Hradec Králové během celého roku. 

Předpokládaný termín splnění veřejné 

zakázky: 

Předpokládaný termín je od 02/2014 do 27/10/2014 

 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky veřejného zadavatele podle § 2  

vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Veřejný zadavatel popíše změny: 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky  

naplněny,  

b) v popisu předmětu veřejné zakázky,  

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele,  

d) v předpokládaném termínu splnění 

veřejné zakázky.  

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 

vyhlášky  

 

Ke změnám, oproti Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele 

podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., nedošlo. 

 

 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek, zejména rizika derealizace veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních 

nákladů: 

 

Riziko nerealizace veřejné zakázky:  Bez realizace předmětu této veřejné zakázky by nedošlo 

ke splnění plánového cíle – obnovení všech funkcí lesa na 

dotčených lesních pozemcích a k možnosti udržení 

lesního komplexu pro rekreační účely.  

Riziko prodlení s plněním veřejné 

zakázky: 

Pro případ prodlení s plněním veřejné zakázky stanovil 

zadavatel, že případný spor bude rozhodovat s konečnou 
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platností stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze. 

Riziko snížení kvality plnění: Kvalita plnění veřejné zakázky je definována v zadávací 

dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky musí být po 

celou dobu plnění ve stanovené kvalitě. 

Vynaložení dalších finančních nákladů: V souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky 

zadavatel nepředpokládá další finanční náklady. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a zdůvodnění 

zvolené alternativy veřejné zakázky. 

 

Není relevantní 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 

míry ovlivní veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Zadavatel nemůže vymezit míru ovlivnění veřejné 

zakázky, vše je dáno smluvním vztahem se SZIF. 

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Není relevantní 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na SLUŽBY podle § 3 odst. 2 v Vyhlášky 232/2012 Sb. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

seznam významných služeb.  

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požadovaná finanční hodnosta všech 

významných služeb činí v souhrnu 

minimálně trojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.)  

 

 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných 

služeb ve větším objemu, než je uvedeno v § 3 odst. 2 

písm. a) vyhlášky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či 

technických útvarů 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení popisu technického vybavení 

a opatření používaných dodavatelem 

k zajištění jakosti a popis zařízení či 

vybavení dodavatele určeného 

k provádění výzkumu. 

 

 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

provedení kontroly technické kapacity 

veřejným zadavatelem nebo jinou 

osobou jeho jménem, případně 

provedení kontroly opatření týkajících 

se zabezpečení jakosti a výzkumu. 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a 

odborné kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení a osob 

Zadavatel požaduje předložení licence dodavatele pro 

uvádění reprodukčního materiálu do oběhu podle zákona 

č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin významných druhů a umělých 

kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o 
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odpovědných za poskytování příslušných 

služeb  

změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců dodavatele 

či jiných osob podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení. 

 

 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či 

pomůcek, provozních a technických 

zařízení, které bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky k dispozici. 

 

 

Zadavatel nepožaduje. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné 

zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 4 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti 

faktur než 30 dnů od data vystavení 

faktury. 

 

Zadavatel nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší než 30 

dnů. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím osobám 

ve výši přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

Zadavatel nepožaduje pojištění za škodu ve výši 

přesahující dvojnásobek hodnoty plnění veřejné 

zakázky. 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek bankovní 

záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné 

zakázky. 

 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek záruční 

lhůtu delší než 24 měsíců. 

 

Zadavatel nepožaduje záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní pokutu za 

prodlení dodavatele vyšší než 0,1 % 

z předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

za každý den prodlení. 

 

Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu než je 

uvedeno. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní pokutu za 

prodlení zadavatele s úhradou faktur 

vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

 

Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu než je 

uvedeno. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 

podmínek dle § 5 odst. 2. 

Zadavatel nepožaduje jiné obchodní podmínky než 

stanoví §4 odst. 1 vyhlášky 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele podle § 5 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Seznam obdobných prací provedených 

dodavatelem za posledních 5 let (alespoň u 3 

akcí bude doloženo osvědčení objednatelů o 

řádném plnění těchto prací, včetně uvedení 

ceny, doby realizace, místo provádění prací). 

Požadavky zadavatele na předložení seznamu 

obdobných prací provedených dodavatelem jsou 

stanoveny s ohledem na rozsah plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel musí prokázat své zkušenosti s realizací 

zakázek obdobného charakteru, tzn. každý dodavatel 

musí prokázat svou schopnost veřejnou zakázku 

zrealizovat řádně a včas. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele podle § 6 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Základním  hodnotícím kritériem pro zadání 

veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez 

DPH. 

Kritérium ceny v Kč bez DPH je základním a jediným 

kritériem pro hodnocení nabídek. Účelem tohoto kritéria 

je postihnout maximálně výhodnou nabídku 

z ekonomického hlediska s ohledem na transparentnost 

řízení.   

 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 6 

Způsob hodnocení Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena celého díla bez 

DPH.  

Pro zadavatele je ekonomicky výhodnější nižší cena než 

cena vyšší. 

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud 

by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 

Hodnota Odůvodnění 

 

14 547 000 Kč bez DPH 

 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v souladu 

s pravidly stanovenými v § 78 odst. 1 písm. b) zákona 

 

 

V Hradci Královém 22.11.2013 

 

 

        RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

                    Osoba zastupující zadavatele 


