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 Jihočeský kraj

Název zadavatele:

Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
věcech smluvních:
01312774 / CZ 01312774
IČO / DIČ:
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 / č.j.:

SP7118/2020-505101 / SPU 310281/2020

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je realizace společných zařízení po dokončených komplexních
pozemkových úpravách – realizace polní cesty C12 v k.ú. Chlumec u Dačic o celkové délce
1581m. Součástí je i napojení případných sjezdů na sousední pozemky či jiné cesty a výsadba
zeleně. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje
projektová dokumentace vypracovaná projekční společností BLAHOPROJEKT, s.r.o.,
Čechova 727, 370 01 České Budějovice, č. zakázky: 18-024-2, dále soupis dodávek, služeb a
stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 10,833.141,01 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno / Lesostavby Třeboň a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:
Novohradská 226, 379 01 Třeboň
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
472 39 328
Nabídková cena bez DPH:
10 833 141,01 Kč
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Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno / DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
260 71 584
Nabídková cena bez DPH:
12 951 759,55 Kč
Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno / SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
jména a příjmení:
Sídlo:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
480 35 599
Nabídková cena bez DPH:
10 873 260,81 Kč

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno / jména Lesostavby Třeboň a.s.
a příjmení:
Sídlo:

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

472 39 328

Odůvodnění výběru:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla, ve smyslu ust. § 114 zákona,
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel hodnotil ekonomickou výhodnost podle nejnižší
nabídkové ceny, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 1 účastníka Lesostavby Třeboň a.s. Zadavatel
posoudil nabídku z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách a konstatoval, že požadavky jsou splněny. Současně zadavatel
posoudil nabídkovou cenu dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval,
že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Stránka 2 z 3

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
a příjmení:
s.r.o.
Sídlo:

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

260 42 452

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2020
Digitálně podepsal
Ing. Eva
Ing. Eva
Schmidtmaj Schmidtmajerová
Datum: 2020.09.01
erová
10:40:05 +02'00'
………………………………….

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