
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku

Zadavatel: město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 0l

Název veřejné zakázky: ,,Zpracování lesních hospodářských osnov Moravská
Třebová vzařizovacím obvodu územně příslušejícím do správního obvodu obce
srozšířenou působností Moravská Třebová, splatností od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2028"

Způsob zadám: dle vnitřního předpísu č. 7/2016, směrnice Rady města Moravská
Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázka
kategoríe C

1. Údaie o složerí hodnotící komise
Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 13. 11. 2017, číslo usnesení
3148/R/131117, jmenovala hodnotící komisi ve složení:

Ing. Pavel Brettschneider
Ing. Miloš Mička
Ing. Martin Vlasák
Ing. Pavel Báča
Ing. Jiří Nechuta

Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zúčastnili tito členové hodnotící
komise:

Ing. Pavel Brettschneider - předseda hodnotící komise
Ing. Míloš Mička
Ing. Martin Vlasák
Ing. Pavel Báča
Ing. Jiří Nechuta

2. Seznam oslovených dodavatelů:
Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 13. 11. 2017, číslo usnesení
31 48/R/131117, schválila následující výběr oslovených zhotovítelů:

LESPROJEKT BRNO, a.s.,- ičol 65279191, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Lesnická projekce Frýdek-Míštek a.s., IČO: 25351 Ó79, Nádražní 28'l 1 , 738 0l
Frýdek-Místek
TAXONIA CZ, s.r.o., IČO: 27068897, Chválkovická 503/88A, 779 00 0lomouc
LHProjekt a.s., IČO: 25300806, Čichnova 386/17, 624 00 Brno
Plzeňský lesprojekt, a.s., IČO: 25202448, náměstí Generála Píky 211 0/8,
326 00 Plzeň

3. Seznam podaných natídek
Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., IČO: 25351079, Nádražní 2811 , 738 01
Frýdek-MístekLEySP'RO'JE;T BRNO, a.s., I(,O: 65279191, Jezuitská 13, 602 00 Brno
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4. Výsledek posouzem natídek
Při podrobné kontrole nabídek komise zjistila, že nabídky firem:

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., IČO: 25351079, Nádražní 2811 , 738 0l
Frýdek-MÍstek
LESPROJEKT BRNO, a.s., I(,O: 65279191 , Jezuitská 13, 602 00 Brno

splníly podmínky soutěže a budou dále hodnoceny a posuzovány dle stanovených
výběrových kritérií.

5. Seznam nabídek vyřazených z posuzovám, důvod vyřazem
Žádná nabídka nebyla ze soutěže vyřazena.

6. Seznam hodnocených natídek
Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., IČO: 25351079, Nádražní 28'l 1 , 738 01
Frýdek-Místek
LESPROJEKT BRNO, a.s., IČO: 65279191 , Jezuitská 13, 602 00 Brno

7. Popis hodnotících kritérií
Nabídky byly hodnoceny podle následujících stanovených hodnotících kritérn:

Kritérium č. 1 - výše nabídkové ceny za 1 ha včetně DPH [koeficient 0,50?
Kritéríum č. 2 - kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace zakázky

[koeficient 0,20?
Kritérium č. 3 - kvalita (reference o uskutečněných zakázkách podobného

rozsahu) [koeficient O,10?
Kritérium č. 4 - nabídka nadstandardních služeb a výstupů využitelných při

výkonu stání správy lesŮ v rámci nabídkové ceny [koeficient 0,10?
Kritérium č. 5 - technická úroveň nabízeného plnění [koeficient O,10?

Bodové hodnocení jednotlivých dílčích kritérií je stanoveno v rozsahu 1-5 bodů (1
nejlepší ohodnocení), násobeno váhovým koeficientem, jako zhotovítel bude
vybrán subjekt s nejnižším bodovým součtem.

8. Vyhodnocerí natídek a doporučem zadavateli
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Celkové

pořadí
Název dodavatele

Hodnotící kritéria č.

1 2 3 4 5
[ body x
koeficient

2.
Lesnická projekce
Frýdek-Místek a.s.

2 2 2 1 1 18

1.
LESPROJEKT BRNO

a.s.
1 i 1 2 1 1,1



8.1 Popis hodnocerí

* Kritérium č. 1
Firma LESPROJEKT BRNO, a. s. v tomto kritériu hodnocena bodem 1 - dala
nabídkovou cenu 756,25 Kč/1 ha včetně DPH.
Firma Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s. vtomto kritériu hodnocena
bodem 2 - dala nabídkovou cenu 820,38 Kč/1 ha.

*

*

*

*

Krítérium č.a2
Firma LESPROJEKT BRNO, a. s. vtomto kritériu hodnocena bodem 1 -
doložíla čestným prohlášením průměrný roční počet zaměstnancŮ odborných
profesí, kteří se podílejí na plnění zakázek podobného charakteru 16, z toho 4
vedoucí pracovníci. Dále předložila čestné prohlášení o přehledu
zaměstnanců suvedením jména, vzdělání, délkou praxe vhospodářské
úpravě lesů a pracovní zařazení.
Firma Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s. vtomto kritériu hodnocena
bodem 2 - doložila prohlášením trvalé zaměstnání 2 pracovníků fírmy, během
posledních 3 let přerušený trvalý zaměstnanecký poměr u 1 pracovníka a
záložní tým k nasazení dle potřeby na vybrané částky zakázky ve výši 7
pracovníků.
Kritérium č. 3
Firma LESPROJEKT BRNO, a. s. vtomto kritériu hodnocena bodem 1 -
doložila čestným prohlášením o zakázkách 8 zpracovaných lesních
hospodářských osnov za poslednj ?3 roky a 7 referencí městských úřadů
s kladným hodnocením a doporučením.
Firma Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s. vtomto kritériu hodnocena
bodem 2 - dolóžila čestným prohlášením 6 zpracovaných lesních
hospodářských osnov za poslední 3 roky a 5 referencí městských úřadů
s kladným hodnocením a doporučením.
Kritérium č. 4

Firma Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s. oproti nabídce firmy
LESPROJEKT BRNO, a. s. doložila navíc mimo jíné tyto nadstandartní služby
v rámci ceny, na základě kterých byla hodnocena jako lepší:

o kontrola podkladů pí?o vypracování lesních hospodářských osnov
o-výstupy 'pro pověÍ"eného odborného lesního hospod-áře Lesy České

republiky, s. p., Lesní správu Svítavy, zpracované pro jednotlivé
revírníky

o širší nabídka mapových výstupů
Kritérium č. 5

Technícká úroveň nabízeného plnění je u obou uchazečů obdobná, na vysoké
úrovni a z toho důvodu jsou oba uchazeči v tomto krítériu hodnoceni bodem 1 .

Hodnoticí komise doporučila zadavateli schválit vítěze zadávacího řízení
firmu:

LESPROJEKT BRNO, a.s., I(,O: 65279191 , Jezuitská 13, 602 00 Brno
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Rozhodnutí zadavatele o výběru natídky:

Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 11 . 12. 2017, číslo usnesení
,,,,,........................ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky:

LESPROJEKT BRNO, a.s., -l(,O: 65279191 , -Jezuitská-13, 602 00 Brno

Zasedání komise začalo v 10:05 hod. a bylo ukončeno v 11 :15 hod.

Zpracoval: Ing. Jíří Nechuta

Podpisy členů hodnotící komise:

7:
S

g. Pavel E3rétt'šchneíder

Inď: Miloš Mička

1
Ing. Martin Vlasák

[-C's
Ing. Pavel Báča

'mt

Inď. Jiří Neffiuta

V Moravské Třebové dne 28. 11 . 2017
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