ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 119 odst. 2 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon")

1.

?dentifikace zadavate{e a zadávacího rízení
Zadavatel
ve
zákona:
Právní forma:

2.

smyslu

Ceská republika - Státní pozemkový úrad
Organizacní složka státu, kód 325

Nazev
zadavatele:
.

pozemkový
úrad pro
kraj úrad, Krajský
Ceská
republika
- jihomoravský
Státní pozemkový

Sídlo:
Osoba oprávnená jednat ve
vecech smluvních:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Ing.
Renata
Cíhalová,
reditelka
pozemkového úradu pro jihomoravský kraj

ICO /D/C:

01312774 l CZ01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název verejné zakázky:

Spolecná zarízenI v k. ú. Borotín u Boskovic

Sp. znacka l cj".:

SP6551/2020-523101 l SPU 315663/2020

Druh zadavaciho
·
r-ízeni:-

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

Druh verejné zakázky:

stavební práce

Krajského

Osoby, které se podílely na hodnocení

Pro hodnocení nabídek v této verejné zakázce zadavatel jmenoval komisi. Hodnocení nabídek
provedla na svém 1. a 2. zasedání komise v tomto složení:
clen komise:

Ing. Zdenka Hebelková, KPÚ pro JMK, Pobocka Blansko

clen komise:

Ing. Ivo podracký, jednatel spolecnosti AGERIS s.r.o.

clen komise:

Be. Jarmila Garlíková, DiS., KPÚ pro JMK, odd. PÚ

clen komise:

Mgr. Robert Bílek, KPÚ pro JMK, ved. odd. PÚ

dále se na hodnocení podneli: - netýká se

Seznam hodnocených nabídek
Císlo
nabídky

Obchodní firma l název l jméno l jména a

ICO

príjmenr

Datum

Cas

podání
nabídky

podání
nabídky

1

Agromeli spol. s r.o.

46980989

24.07.2020

10:57:35

2

KAVYL, spol. S r.o.

49975358

31.07.2020

07:00:04

3

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

25317628

31.07.2020

09:58:53
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Císlo
nabídky

3.

Obchodní firma l název l jméno l jména a

ICO

príjmení:

Datum

Cas

podání
nabídky

podání
nabídky

4

SPH stavby s.r.o.

26230470

31.07.2020

15:18:08

5

Aleš Kotlán

68120915

02.08,2020

20:53:04

6

PB SCOM s.r.o.

25397087

03.08.2020

07:52:35

7

Ekostavby Brno, a.s,

46974687

03.08.2020

08:23:43

Popis zpusobu hodnocení nabídek

Zpusob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise pri své
cinnosti jej plne použila.
Ekonomická výhodnost nabídek byla posuzována podle kritéria nejnižší nabídková cena v KC
bez DPH.

4.

Výsledek hodnocení nabídek
Poradí
nabídky

Obchodní firma l název l jméno l jména a príjmení

Nabídková cena
KC bez DPH

L

S~ta~~

2.

Ekostavby Brno, a.s.

15 917 326,16

3.

KAVYL, spol. S r.o.

16 242 094,68

4.

Aleš Kotlán

16 655 034,50

5.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

17 738517,11

6.

Agromeli spol. s r.o.

17 890 047,46

7.

PB SCOM s.r.o.

18 577 173,92

*Poznámka: úcastník SPH stavby s.r.o. byl rozhodnutím zadavatele ze dne 3.9.2020, c.j. SPU
315653/2020, ze zadávacího rízení vyloucen

5.

Ostatní informace o hodnocení nabídek

Úcastník zadávacího rIzení c. 4 SPH stavby s.r.o. byl dne 27.8.2020, c.j. SPU 307909/2020,
vyzván k písemnému objasnení a doplnení nabídky pro prokázání kvalifikace a také ke
zduvodnení mimorádne nízké nabídkové ceny. Úcastník ve stanovené lhute na žádost komise
nereagoval.
Proto komise navrhla zadavateli vyloucit tohoto úcastníka ze zadávacího rízení, a to v souladu
s ust. § 48 odst. 2 písm. a), písm. b) a s ust. § 48 odst. 4 zákona. Zadavatel se s návrhem
komise ztotožnil a rozhodl, jak je výše uvedeno.
V Brne dne 3.9.2020
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Ing. Zdenka Hebelková,
KPÚ pro JMK, Pobocka Blansko

;
Ing. Ivo podracký,
jednatel spolecnosti AGERIS s.r.o.

Mgr. Robert Bílek,
KPÚ pro JMK, ved. odd. PÚ

Be. Jarmila Garlíková, DiS.,
KPÚ pro JMK, odd. PÚ

Datum podpisu:

yj

V

-3 -09- 20M

Jméno, príjmení osoby oprávnené jednat jménem Ing. Renata Cíhalová, reditelka Krajského
zadavatele:
Podpis oprávnené osoby zadavatele:

pozemkového úradu pro jihomoravský kraj
l' 'b

l'!
l

Razítko zadavatele:

j

l

úú

4
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