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
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka
Znojmo
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Název zadavatele:

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
013 12 774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na
Louce
SP12505/2019-523206 / SPU 442726/2019

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

služby

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Stošíkovice na Louce, včetně nezbytných
geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 3.140.250,- Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

416 01 483

Nabídková cena bez DPH:
Délka záruční lhůty v měsících:
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Nabídka podaná pod poř. č. 1 – AGROPROJEKT PSO s.r.o. byla před lhůtou pro podání
nabídek zneplatněna samotným dodavatelem.
Nabídka č. 2
Obchodní firma:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

405 27 514

Nabídková cena bez DPH:

3.523.500,- Kč

Délka záruční lhůty v měsících:

96

Nabídka č. 3
Obchodní firma:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo:

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

262 71 044

Nabídková cena bez DPH:

3.140.250,- Kč

Délka záruční lhůty v měsících:

96

5. Označeni všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo:

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

262 71 044

Odůvodnění výběru:
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro
otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Kritéria hodnocení a způsob hodnocení nabídek zadavatel blíže vymezil v čl. 10 Zadávací
dokumentace.
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Hodnotící kritérium č. 1 – Celková nabídková cena v Kč bez DPH

90 %

Hodnotící kritérium č. 2 – Délka záruční doby (v měsících)

10 %

Nabídka vybraného dodavatele získala nejvyšší celkový počet bodů a byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel podal nejvýhodnější nabídku dle hodnotících kritérií určených zadavatelem
v zadávací dokumentaci a splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Jiné komunikační prostředky nebyly použity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
Ve Znojmě dne 4. 11. 2019

………………………………….
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
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