STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

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“)

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový
pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing.
Šárkou
Václavíkovou,
ředitelkou
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

„Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice“

Sp. značka / č.j.:

SP10205/2019/529101 / SPU 252278/2019/129/Hor

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Zadavatel:

úřad,

Krajský

Krajského

Oznamujeme Vám, že dne 20. 6. 2019 pod č. j. SPU 250614/2019/129/Hor, rozhodla
Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, jednající
jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem „Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú.
Šemnice“, na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti,
o výběru dodavatele.

Vybraný dodavatel:
Obchodní firma:

Street line s.r.o.

Sídlo:

Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

291 048 23
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1) Odůvodnění výběru:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek sedm nabídek.
Zadavatel jmenoval komisi, která hodnotila ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny.
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny komise hodnotila pouze absolutní výši celkové
nabídkové ceny bez DPH a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
Hodnoceno bylo šest nabídek.
Vybraný dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel firma Street line s.r.o. prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost, profesní způsobilost a technická kvalifikace:
Dodavatel předložil čestné prohlášení o splnění kvalifikace dle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, ze dne 30. 5. 2019.
Čestně prohlásil, že splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona, dále čestně prohlašuje, že
splňuje profesní způsobilost dle § 77 zákona a dále čestně prohlašuje, že splňuje technickou
kvalifikaci dle § 79 zákona - § 79 odst. 2 a) zákona a dle § 79 odst. 2 písm. i) zákona.
Dále dodavatel předložil k 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“, „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost“ a
„Výkon zeměměřičských činností“
- 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, 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.,
Dále dodavatel předložil k technické kvalifikaci:
- seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Ze
seznamu vyplývá, že realizoval min. 3 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru
dopravní stavby, v rozsahu každé z nich ve výši min. 2,42 mil. Kč včetně DPH a Osvědčení o
provedené stavbě – reference o provedení stavby:
1. oprava LC Údolní, za 4 676 484 Kč, realizace v termínu 5/2018, reference od Lesů ČR Hradec
Králové
2. Rekonstrukce LC Viktorinská na LS Fr.Lázně, za 5 613 431,- Kč, realizace v termínu 11/2018,
reference od Lesů ČR Hradec Králové
3. III/212-17 Modernizace silnice F.Lázně - Třebeň, úsek I, za 15 753 238,- Kč, realizace v termínu
03-08/2018, reference od KSÚS Karlovarského kraje
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- Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky

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 Karlových Varech dne 21. 6. 2019

…………………………………….
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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