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 úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zaječí–část 2

Sp. značka / č.j.

SP 1545/2020-523101 / SPU 283962/2020
dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní
řízení
Služby

Zadavatel:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Oznamujeme Vám, že dne 7. 8. 2020, pod č. j. SPU 283955/2020, rozhodla Ing. Renata
Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, jednající jménem
zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, v z. JUDr. Jarmila Báčová, v rámci veřejné zakázky s názvem „Komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Zaječí – část 2 “ na základě provedeného hodnocení a posouzení
splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

GEOREAL, spol. s r.o.
Hálkova 1059/12
společnost s ručením omezeným
40527514

1) Odůvodnění výběru:
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pro tuto veřejnou zakázku 9 nabídek účastníků.
Hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky
hodnocena na základě těchto kritérií:
1.
2.

Celková nabídková cena bez DPH
Délka záruční doby od předání díla v měsících

90%
10%

U každé nabídky byla vypočtena bodová hodnota, která byla násobena vahou kritéria a
v každém kritériu hodnocení byla takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro
každou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot z obou kritérií hodnocení určil
výslednou bodovou hodnotu nabídky.

1

Celkové pořadí nabídek bylo dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka č. 9 uchazeče GEOREAL spol. s r.o., která získala nejvyšší celkový
počet bodů.
Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Název dokladu: Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (§ 86 odst. 2 zákona)
Osoba, která doklady potvrdila: Martin Vondráček
Datum vyhotovení: 16. 6. 2020

3) Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
a) Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona
- Vybraný dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku, předmět podnikání:
o výkon zeměměřických činností
o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
-

Vybraný dodavatel disponuje živnostenským oprávněním pro předměty podnikání:
o výkon zeměměřických činností
o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona – projektování pozemkových úprav
o projektová činnost ve výstavbě

-

Vybraný dodavatel disponuje osobami s následujícími pravomocnými úředními
oprávněními:
o pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve
smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů,
o

pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností udělený 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), písm. b) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,

o

osvědčení o autorizaci nebo osvědčení 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,

2

o

osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané
činnosti pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ („Vodohospodářské 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,

o

osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané
činnosti k projektování USES (Územních systémů ekologické stability)
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,

o

znalecké oprávnění ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. v oboru ekonomika,
odvětví ceny a odhady nemovitostí, specializace pozemky (včetně
lesních) a trvalé porosty (včetně lesních porostů).

b) Technická kvalifikace dle § 79 zákona
-

-

Vybraný dodavatel realizoval (mimo jiných) v posledních 3 letech následující
významné služby (projekční část):
o

KoPÚ v k.ú. Starovičky, SPÚ, pobočka Břeclav – 684 ha, 675 účastníků
řízení ve schváleném návrhu, zápis do KN 10/2019,

o

KoPÚ Skalice u Znojma, SPÚ, pobočka Znojmo – 852 ha, 348 účastníků
řízení ve schváleném návrhu, zápis do KN 6/2018.

Vybraný dodavatel předložil seznam členů realizačního týmu, který zahrnuje:
o

2 osoby oprávněné k výkonu zeměměřických činností, v rozsahu 1x oprávnění
dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.; 1x oprávnění dle § 13
odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 200/1994 Sb.;

o

2 oprávnění projektanti pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.;

osoby s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb.:
pro obor dopravní stavby - 1 osoba
pro obor projektování USES (Územních systémů ekologické stability) – 1 osoba
pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo
vodohospodářské stavby – 1 osoba
➢ 1 osobu se znaleckým oprávněním v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí, specializace pozemky včetně lesních.
o
➢
➢
➢

4) Seznam dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy a zadavatel
si je vyhradil v zadávací dokumentaci (dle § 104 písm. a) zákona)
-

pojistná smlouva

Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru dodavatele.
3

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 Brně dne 7. 8. 2020

………………………………….
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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