OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 01 Mělník

Zastoupený:

Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís

Sp. značka / č.j.:

SP5798/2020-537207 / SPU 265532/2020
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Zadavatel:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Oznamujeme Vám, že dne 24. 7. 2020 pod č. j. SPU 265230/2020 rozhodl Ing. Oldřich Smolík,
vedoucí Pobočky Mělník, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník, v
rámci veřejné zakázky s názvem Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís na základě
provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
STRABAG a.s.
jméno / jména a příjmení:
Sídlo/místo trvalého pobytu:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

60838744

Nabídková cena v Kč bez DPH: 5 987 608,07
1. Odůvodnění výběru:
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splnila
všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Dodavatel předložil čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti a technické
kvalifikace doplněné o osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí služby, z jejichž obsahu je
zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti:
- dle § 77 odst. 1 zákona – je zapsán v obchodních rejstříku
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- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – je oprávněn podnikat v oboru Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování a 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, popř. osobou, která tímto osvědčením disponuje,
pro výkon vybrané činnosti pro obor „dopravní stavby“, úředním oprávněním pro „ověřování
výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
c) technické kvalifikace: byl předložen seznam stavebních prací za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení těchto prací. Ze seznamu a osvědčení vyplývá, že realizoval 3 obdobné
zakázky charakteru polní cesty, přičemž minimálně 1 s výsadbou zeleně, v rozsahu každé
z nich ve výši min. 4 mil. Kč bez DPH:
1. Polní cesty Zálezlice – objednatel Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, cena
realizace 36 290 834,00 Kč bez DPH, podíl vybraného dodavatele 99 %, termín realizace
5/2018–11/2018 – součástí výstavby byla výsadba zeleně a založení travnatých ploch
2. Polní cesta HPC 3 část D v k.ú. Obodř, Polní cesty HPC 3 a VPC 9 v k.ú. Jizerní
Vtelno – objednatel Státní pozemkový úřad, Pobočka Mladá Boleslav, cena realizace
13 208 520,00 Kč bez DPH, podíl vybraného dodavatele 100 %, termín realizace 7/201910/2019
3. Polní cesty HPC1 Osek a HPC2 Kněžice včetně vegetačních úprav a záchytného
příkopu a Polní cesta VPC2 Osek včetně vegetačních úprav – objednatel Státní
pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, cena realizace 25 872 409,14 Kč bez DPH, podíl
vybraného dodavatele 90,8 %, termín realizace 4/2018-10/2018
d) byl předložen seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality
(realizační tým). Realizační tým dodavatele je složený z vedoucího týmu, člena týmu
(zástupce vedoucího týmu) a člena týmu (geodeta). Z předloženého čestného prohlášení,
strukturovaných profesních životopisů a doložených dokladů o vzdělání, osvědčení či
oprávnění vyplývá, že realizační tým splňuje minimální úroveň vzdělání a odborné
kvalifikace členů realizačního týmu:
1) vedoucí týmu – VŠ nebo SŠ stavebního směru, autorizace v oboru dopravních staveb,
min. 5 let praxe v oblasti dopravních staveb, znalost české legislativy v oboru přípravy a
realizace staveb
2) člen týmu (zástupce vedoucího týmu) - VŠ nebo SŠ stavebního směru, autorizace
v oboru dopravních staveb, min. 5 let praxe v oblasti dopravních staveb, znalost české
legislativy v oboru přípravy a realizace staveb
3) člen týmu (geodet) - Geodet oprávněný pro ověřování výsledků zeměměřických činností
dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
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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

………………………………….
Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník

V Mělníku dne 24. 7. 2020
Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek

Stránka 3 z 3

