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

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Osoba oprávněná jednat ve
Mgr. Michal Gebhart MBA, Ředitel sekce krajinotvorby
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice
rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice
SZ SPU 310392/2019/01/31 / SPU 346259/2020

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Název veřejné zakázky:

–

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění budou práce spočívající v kompletní rekonstrukci elektrorozvodů NN
budovy podávací čerpací stanice závlahové soustavy Kanál Krhovice – Hevlín, doplnění
automatizovaného systému měření a řízení stávající technologie čerpadel a provedení
kompletní rekonstrukce trafostanice včetně geodetického zaměření skutečného provedení
stavby. Rekonstrukce staveb budou realizovány ve vzájemné koordinaci dle vypracovaných
prováděcích projektových dokumentací. Závlahová podávací čerpací stanice se nachází na
pozemku p. č. 1258 v k.ú. Valtrovice, obec Valtrovice, ORP Znojmo, okres Znojmo,
Jihomoravský kraj, povodí Moravy.
Součástí realizace rekonstrukce obou staveb bude zajištění výstupní revize elektrického
zařízení; komplexní zkoušky, testy, oživení; měření izolačního stavu silových kabelů;
uživatelské návody, místní provozní předpisy, zaškolení obsluhy; dokumentace skutečného
provedení stavby vypracovaná ve spolupráci se zpracovateli projektové dokumentace
v souladu s prováděným autorským dozorem projektanta.
Součástí realizace stavebních prací dále bude ekologická likvidace vzniklých odpadů a prodej
stávajícího opotřebovaného transformátoru vybranému dodavateli.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového
zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku
státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a budou realizovány v rámci dotačního programu
Ministerstva
zemědělství
129310
"Podpora
konkurenceschopnosti
agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora
optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.
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3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 1 987 635Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / ECOREM a.s.
jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice
Právní forma:
akciová společnost
IČO:
27724409
Nabídková cena bez DPH:
2 030 980
Nabídková cena včetně DPH:
2 457 485,8
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / Jemnická Stavba, a.s.
jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Právní forma:
akciová společnost
IČO:
25569554
Nabídková cena bez DPH:
1 987 635
Nabídková cena včetně DPH:
2 405 039

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 Jemnická Stavba, a.s.
a příjmení:
Sídlo:

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

25569554

Odůvodnění výběru:
Nabídku na předmětnou veřejnou zakázku podali ve stanové lhůtě, tj. 12.12.2019 do
10:00 hod. 2 dodavatelé.
Poř. č.
1
2

Název dodavatele
ECOREM a.s.
Jemnická Stavba, a.s.

Datum
doručení
12.12.2019
12.12.2019

Hodina
doručení
09:47:42
09:53:10

Číslo jednací
SPU 511868/2019
SPU 511867/2019

V rámci zadávacího řízení komise posoudila nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda
neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Komise se jednomyslně usnesla, že
nabídnuté ceny dodavatelů neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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Na základě provedeného hodnocení byl vybrán dodavatel, jehož nabídka byla ekonomicky
nejvýhodnější. Vybraný dodavatel, Jemnická Stavba, a.s., splnil všechny podmínky účasti
v zadávacím řízení (základní způsobilost, profesní způsobilost, technickou kvalifikaci dle § 79
odst. 2 písm. a) zákona a ostatní podmínky účasti) a jeho nabídka je ekonomicky
nejvýhodnější.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

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 Praze
…………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
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