OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO / DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro
Ústecký kraj
01312774 / CZ 01312774

Sp. značka / č.j.:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k.
ú. Stránky
2VZ11354/2018-508101 / SPU 035401/2019/508101/Vět.

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Název veřejné zakázky:

Oznamujeme Vám, že dne 15.01.2019 pod č. j. SPU 017383/2019/508101/Vět., rozhodl
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj,
jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Ústecký kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem - Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú.
Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky, na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění
podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Václava Majera 573, 440 01 Louny

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO:

104 42 481

Odůvodnění výběru:
Nabídky na předmětnou veřejnou zakázku podalo ve stanové lhůtě, tj. 04.01.2019 do 09:00
hod., 10 dodavatelů.
Poř. č.
Název dodavatele
Druhá severočeská stavební
1
společnost spol. s r.o.
2
Metrostav a.s.
3
ZEMPRA DC s.r.o.
4
GKR STAVBY s.r.o.
1

5
6
7
8
9
10

PETROM STAVBY, a.s.
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným
HERKUL a.s.
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Šilhánek a syn, a.s.
STRABAG a.s.

Pro hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti uchazečů v zadávacím řízení a
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v této veřejné zakázce zadavatel jmenoval
komisi. Komise provedla nejprve hodnocení nabídek dle způsobu, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách. Hodnocení proběhlo podle následujícího způsobu: Ekonomické
výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Podrobněji viz příloha: Zpráva o hodnocení
nabídek. Na základě hodnocení nabídek vybrala komise nabídku fa EKOSTAVBY Louny
s.r.o. jako ekonomicky nejvýhodnější. Tento dodavatel dle posouzení komise zároveň splnil
všechny podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, tj.:
a) podmínky kvalifikace,
b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s
právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy
na veřejnou zakázku,
c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo
d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné
zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky,
hospodářské oblasti nebo inovací,
a současně i požadavky na obsah, formu a způsob podání nabídek.
1) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel předložil čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona,
b) profesní způsobilosti:
- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování; Výkon zeměměřických činností; Poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje osvědčením
o autorizaci nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „dopravní
stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů – Zdeňka Brindlera, a úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických
činností, uděleným dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem
uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. – Ing. Ladislava
Polana.
c) technické kvalifikace:
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byl předložen seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně seznamu osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, že dodavatel realizoval min. 3
obdobných stavebních prací (stavebních zakázek) charakteru polní cesty, silnice,
komunikace v rozsahu každé z nich ve výši min. 5 mil. Kč bez DPH:
1. R7 Praha – Knovíz LS (II. etapa), cena realizace 53 134 556,89 Kč bez DPH, realizace
v termínu od 03/2014 do 06/2014, osvědčení vydal objednatel - Ředitelství silnic a dálnic
ČR,
2. R7 Praha – Knovíz PS I. a II. etapa, cena realizace 34 208 768,60 Kč bez DPH, realizace
v termínu od 09/2015 do 12/2015, osvědčení vydal objednatel - Ředitelství silnic a dálnic
ČR,
3. III/23634 Libušín, rekonstrukce, cena realizace 29 959 613,50 Kč bez DPH, realizace
v termínu od 06/2014 do 06/2015, osvědčení vydal objednatel – Středočeský kraj,
4. Rekonstrukce komunikace a chodníků v lokalitě Staré Kročehlavy, cena realizace
26 416 058,79 Kč bez DPH, realizace v termínu od 11/2014 do 06/2015, osvědčení vydal
objednatel – Statutární město Kladno.
5. Cyklostezka Chomutov - Strupčice, cena realizace 25 992 007,87 Kč bez DPH, realizace
v termínu od 06/2014 do 05/2016, osvědčení vydal objednatel – Ústecký kraj.
byl předložen seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení. Ze seznamů vyplývá, že dodavatel realizoval min. 2 obdobné služby
charakteru výsadby zeleně v rozsahu min. 200 tis. Kč bez DPH v součtu.
1. Strategická průmyslová zóna Triangle – Likvidace splaškových vod a zpřístupnění
Staňkovického rozptylu pro menší investory, cena realizace výsadby zeleně 109 305,81 Kč
bez DPH, realizace v termínu od 03/2016 do 03/2017, osvědčení vydal objednatel – Ústecký
kraj.
2. Cyklostezka Chomutov - Strupčice, cena realizace sadových a vegetačních úprav
171 937,37 Kč bez DPH, realizace v termínu od 06/2014 do 05/2016, osvědčení vydal
objednatel – Ústecký kraj.
3. Úpravy parkovacích ploch před areálem Lovochemie, a.s., cena realizace sadových a
vegetačních úprav 113 050,08 Kč bez DPH, realizace v termínu od 05/2016 do 11/2016,
osvědčení vydal objednatel – Lovochemie, a.s.
4. Výstavba parkoviště na pozemcích v katastru obce Tatinná, cena realizace sadových a
vegetačních úprav ploch 88 524,43 bez DPH, realizace v termínu od 06/2016 do 01/2017,
osvědčení vydal objednatel – Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.
byl předložen seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, který zahrnuje 4 osoby ve složení: vedoucí týmu - Ing. Jan Egermayer, zástupce
vedoucího týmu - Zdeněk Brindler, dalších min. 2 členů týmu - Pavel Veselka a Ing. Ladislav
Polan, s doloženými strukturovanými životopisy a splněním všech dalších podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci.
byl předložen přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky
v počtech: 177 zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek
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podobného charakteru a současně 20 řídících zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení.
byl předložen přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici: 1 zemní dozer, 1 bagr (rypadlo), 1
grejdr, 1 vibrační válec, 5 nákladních automobilů.
Dále bylo předloženo ČP podzhotovitele – Sadové úpravy Honka s.r.o., z jehož obsahu je
zřejmé prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby dle § 83 zákona:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti:
- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku
- písemný závazek jiné osoby k prokázání technické kvalifikace – poskytnutí člena do
seznamu techniků (Pavel Veselka) a zhotovení části veřejné zakázky – realizace SO 102 –
VPC 2 založení zeleně a ostatní sadařské práce.

Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění / doručení oznámení o výběru
dodavatele stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3
zákona musí probíhat elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

S pozdravem
V Teplicích dne 29.01.2019

……………………………………..….
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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