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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

(dále jen „ZZVZ“) 

 
Veřejná zakázka 

VYVÁŽECÍ TRAKTOR 
 

1. 

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud 
byla uzavřena 

(§ 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ) 
 

1.1 Označení zadavatele a zástupce zadavatele 

 
Zadavatel: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Sídlo: Sovova stezka 504/4, 36001 Karlovy Vary 
IČO: 00074811 

Zastoupený: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D. - ředitel 

 
Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

Sídlo:  Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
IČO:  12493031 

 
1.2 Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvážecího traktoru. Součástí předmětu plnění veřejné 

zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení 
obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.  

 
Klasifikace veřejné zakázky dle číselníku CPV: 
16700000-2 Traktory 

 
1.3 Cena sjednaná ve smlouvě 

 
3 585 000 Kč bez DPH 

   752 850 Kč DPH 
4 337 850 Kč včetně DPH 

  

Použitý druh zadávacího řízení 
(§ 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ) 

 
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 ZZVZ. 

 

3. 
Označení účastníků zadávacího řízení 

(§ 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ) 
 

ÚZŘ č. 1  

Obchodní firma: TM FOREST s.r.o. 

Sídlo: Kovářov 8, 364 52 Čichalov 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
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IČO: 07459599 

 

4. 
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

(§ 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ) 
 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 

 
5. 

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli 
zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru 

(§ 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ) 
 

5.1. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva: 

 

ÚZŘ č. 1  

Obchodní firma: TM FOREST s.r.o. 

Sídlo: Kovářov 8, 364 52 Čichalov 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 07459599 

 

5.2. Odůvodnění výběru dodavatele 

S ohledem na skutečnost, že v zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího řízení, který podal 

nabídku, vybral zadavatel k uzavření smlouvy tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu s § 122 
odst. 2 ZZVZ bez provedení hodnocení. 

 
Nabídka účastníka zadávacího řízení č. 1 TM FOREST s.r.o. byla komisí posouzena jako nabídka, která 

splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení. 

 
6. 

Označení poddodavatelů dodavatelů podle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ pokud jsou zadavateli známi 
(§ 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ) 

 

Nevyužito.  
 

7. 
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita 

(§ 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ) 
 

Nevyužito. 

 
8. 

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 
(§ 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ) 

 

Nevyužito. 
 

9. 
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

(§ 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ) 
 

Nevyužito. 

 
 

 



Stránka 3 z 3 

10. 
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud 

k tomuto došlo 
(§ 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ) 

 

Nevyužito. 
 

11. 
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 

prostředků, byly-li jiné prostředky použity 
(§ 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ) 

 

Nevyužito. 
 

12. 
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn 

(§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ) 

 
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

 
 

13. 
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto 

postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

(§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ) 
 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. 
 

14. 

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, 
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

(§ 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ) 
 

Nevyužito. 

 
 

V Praze dne viz el. podpis 
 

 
 

 

 
 ________________________________ 

 JUDr. Vladimír Tögel - advokát 
 zástupce zadavatele 
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