ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1.

Identifikace zadavatele a zadávacího řízení
Zadavatel
ve
zákona:
Právní forma:

smyslu

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
Název zadavatele:
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:
Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice
Osoba oprávněná jednat ve Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
věcech smluvních:
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Realizace polní cesty C12 v k.ú. Chlumec u Dačic

Sp. značka:

SP7118/2020-505101
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

2.

Osoby, které se podílely na hodnocení

Pro hodnocení nabídek v této veřejné zakázce zadavatel jmenoval komisi. Hodnocení nabídek
provedla na svém 1. zasedání komise v tomto složení:
člen/náhradník člena komise:

Ing. Jarmila Najmanová,
referentka KPÚ pro Jihočeský kraj

člen/náhradník člena komise:

Ing. Vilém Stifter,
referent Pobočky České Budějovice

člen/náhradník člena komise:

Ing. Pavel Sedlecký,
referent Pobočky České Budějovice

Seznam hodnocených nabídek:
Číslo
Obchodní firma / název / jméno / IČO1)
nabídky jména a příjmení:
1
2
3

Lesostavby Třeboň a.s.
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A
STAVBY, s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby
JIH

472 39 328
260 71 584

Datum
Čas
podání
podání
nabídky
nabídky
27. 7. 2020 11:05:12
27. 7. 2020

11:09:30

28. 7. 2020

08:26:50

480 35 599
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3.

Popis způsobu hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně
použila pro hodnocení nabídek. Hodnocení proběhlo podle následujícího způsobu:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla, ve smyslu ust. § 78 odst. 1
písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena.
Hodnocena byla výše nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po
nejvyšší nabídkovou cenu.

4.

Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí
nabídky

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení 2)

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

Lesostavby Třeboň a.s.

10 833 141,01

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

10 873 260,81

3.

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

12 951 759,55

5.

Ostatní informace o hodnocení nabídek 3)

Navrhovaný výsledek celkového hodnocení je uveden v bodě 4 této zprávy. Komise hodnotila
nabídku uchazeče, který se umístil na prvním místě.
V Českých Budějovicích dne 28. 7. 2020
Ing. Jarmila Najmanová
Podpis člena komise

…………………………………

Ing. Vilém Stifter
Podpis člena komise

…………………………………

Ing. Pavel Sedlecký
Podpis člena komise

…………………………………

Datum podpisu:
3. 8. 2020
Jméno, příjmení
zadavatele:

osoby

oprávněné

jednat

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

Podpis oprávněné osoby zadavatele:
Razítko zadavatele:
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1)

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek.
Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele.

2)

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech
dodavatelů do jednoho řádku oddělené středníkem.

3)

Položku „Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení dalších podstatných
informací vztahujících se k hodnocení nabídek
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