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:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice

IČO / DIČ:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro
Jihočeský kraj
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

„Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic“

Sp. značka / č.j.:

2VZ605/2019-505101 / SPU 059132/2019

Zastoupený:

Evidenční číslo VZ ve VVZ:
číslo VZ v Úředním věstníku
EU:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

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

Oznamujeme Vám, že dne 6.3.2019 pod č. j. SPU 059087/2019 rozhodla
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj, jednající jménem
zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský
kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem „Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic“ na
základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

Richard Fiala – stavební a zemní práce

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Nebahovská 1201, 383 01 Prachatice

Právní forma

Fyzická osoba

IČO:

144 93 098

1) Odůvodnění výběru:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla, ve smyslu ust. § 114 zákona,
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel hodnotil ekonomickou výhodnost podle nejnižší
nabídkové ceny, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 3 účastníka Richard Fiala – stavební a zemní
práce. Zadavatel posoudil nabídku z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele
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uvedených v zadávacích podmínkách a konstatoval, že požadavky jsou splněny. Současně
zadavatel posoudil nabídkovou cenu dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a
konstatoval, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

2) 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 živnostenském rejstříku
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování
- 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 (poddodavatel Ing. Ivan Štětina)
c) technické kvalifikace: 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 realizoval
min. 3 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru komunikací (polní nebo lesní
cesty, místní komunikace, silnice I., II. III. třídy, případně dálnice) v rozsahu každé z nich ve
výši min. 3 000 000 Kč bez DPH:
1. Obelis Praha s.r.o. – Husinec – výstavba zpevněných ploch a komunikací, cena realizace
6 325 000 Kč bez DPH, realizace v termínu od 1.9.2015 – 28.4.2016, osvědčení vydal
objednatel Obelisk Praha s.r.o..
2. Window Holding a.s. – Husinec – výstavba parkovacích ploch a komunikací, cena realizace
6 549 000,- Kč bez DPH, realizace v termínu od 6.7.2015 – 10.12.2015, osvědčení vydal
objednatel Window Holding a.s.
3. KOMA systém s.r.o. – Prachatice – výstavba a rekonstrukce komunikací, cena realizace
6 155 000,- Kč bez DPH, realizace v termínu od 3.3.2014 – 28.11.2014, osvědčení vydal
objednatel KOMA systém s.r.o.
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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 Českých Budějovicích dne 6.3.2019
Digitálně podepsal
Ing. Eva
Ing. Eva
Schmidtmaj Schmidtmajerová
Datum: 2019.03.06
erová
14:14:56 +01'00'

………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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