PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení
Zadavatel ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:
Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Osoba oprávněná jednat ve
Ing. Martin Vrba, úřední ředitel
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti
Hustopečsko - I. etapa
SZ SPU 030008/2019/01 / SPU 162679/2019

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

služby

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti
Hustopečsko – I. etapa. Součástí studie bude navržení optimalizace trasy dvou hlavních
závlahových řadů (HZŘ) v celkové délce 33,013 km a navržení nové vodní nádrže. Předmětem
studie bude zároveň identifikace poptávky koncových uživatelů, analýza dotčeného území,
vymezení ploch pro závlahu, dimenzování technických objektů, posouzení vodních zdrojů,
posouzení
možnosti
využití
pozemkových
úprav,
ekonomická
rozvaha
a analýza rizik.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 3 387 000 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název Společnosti:
Sídlo Společnosti:

„AQT – VÚMOP – GEOCART“
AQUATIS a.s.
Bolatická 834/56, 602 00 Brno

Vedoucí Společník:
Obchodní firma / název / jméno a
AQUATIS a.s.
příjmení:
Právní forma:
Akciová společnost
Sídlo:
Bolatická 834/56, 602 00 Brno
IČO:
46347526
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Společník č. 1
Obchodní firma / název / jméno a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
příjmení:
v.v.i.
Právní forma:
veřejná výzkumná instituce
Sídlo:
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČO:
00027049
Společník č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
Geocart CZ a.s.
příjmení:
Právní forma:
Akciová společnost
Sídlo:
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
IČO:
25567179
Nabídková cena bez DPH - váha 60%: 3 387 000,Nabídková cena včetně DPH:
4 098 270,Zaměření služeb provedených dodavatelem nad rámec kvalifikačního kritéria 40%
Nabídka splňuje požadavky dle
ANO
§ 109 odst. 2 zákona
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno / ŠINDLAR s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Právní forma:
Společnost s ručeným omezeným
IČO:
26003236
Nabídková cena bez DPH - váha 60%: 2 667 000,Nabídková cena včetně DPH:
3 227 070,Zaměření služeb provedených dodavatelem nad rámec kvalifikačního kritéria 40%
Nabídka
splňuje
požadavky
dle
§ 109 odst. 2 zákona
ANO

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Název Společnosti:
Sídlo Společnosti:

„AQT – VÚMOP – GEOCART“
AQUATIS a.s.
Bolatická 834/56, 602 00 Brno

Vedoucí Společník:
Obchodní firma / název / jméno a
AQUATIS a.s.
příjmení:
Právní forma:
Akciová společnost
Sídlo:
Bolatická 834/56, 602 00 Brno
IČO:
46347526
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Společník č. 1
Obchodní firma / název / jméno a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
příjmení:
v.v.i.
Právní forma:
veřejná výzkumná instituce
Sídlo:
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
IČO:
00027049
Společník č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
Geocart CZ a.s.
příjmení:
Právní forma:
Akciová společnost
Sídlo:
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
IČO:
25567179
Odůvodnění výběru:
Nabídku na předmětnou veřejnou zakázku podali ve stanové lhůtě, tj. 26. 02. 2019 do 10:00
hod. 2 dodavatelé.
Poř. č.

Název dodavatele

1

Společnost „AQT
GEOCART“

2

ŠINDLAR s. r. o.

–

VÚMOP

Datum
doručení
–

Hodina
doručení

Číslo jednací

25.02.2019 16:22:24

SPU
078755/2019

26.02.2019 08:54:09

SPU
080730/2019

V bodě 2.4 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení si zadavatel vymínil, že bude posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z
hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Komise provedla posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení a konstatuje, že u
žádné z podaných nabídek účastníků zadávacího řízení neidentifikovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu.
K provedení hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti ustanovil zadavatel komisi, která
provedla hodnocení všech 2 podaných nabídek. Způsob hodnocení a výsledky hodnocení jsou
podrobně popsány ve Zprávě o hodnocení nabídek.
Dále bylo u vybraného dodavatele posouzeno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v
souladu se zákonem a zadávací dokumentací.
Dodavatel splnil základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v
požadovaném rozsahu. Vybraný dodavatel splnil také ostatní podmínky účasti v zadávacím
řízení.
Dodavatel Společnost „AQT – VÚMOP – GEOCART“ splnil všechny podmínky účasti v
zadávacím řízení a jeho nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.

Stránka 3 z 4

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název / jméno / jména AGERIS s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 60200 Brno - Černá Pole

Právní forma:

Společnost s ručeným omezeným

IČO:

25576992

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Praze dne 23. 04. 2019
………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel provozních činností
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