STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého
rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Mgr. Kateřina Odložilíková
tel.: 727 957 164, e-mail: k.odlozilikova@spucr.cz

IČO / DIČ:
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Geotechnický průzkum pro KoPÚ Rudice

Č.j. / Spis. zn.:

SP9316/2020-525101 / SPU 353051/2020-Odl

Druh veřejné zakázky:

Služby

https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Oznamujeme Vám, že dne 30. 9. 2020 pod č. j. SPU 353050/2020 rozhodla Ing. Mlada
Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský Kraj, jednající jménem
zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský
kraj, v rámci výše uvedené veřejné zakázky na základě provedeného výběrového řízení,
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
I.

HIG geologická služba, spol. s r.o.
Školní 322, 664 43 Želešice
společnost s ručením omezeným
49969986

Seznam hodnocených nabídek

Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

HIG geologická služba, spol. s r.o.
Školní 322, 664 43 Želešice
společnost s ručením omezeným
49969986
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Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

UNIGEO, a. s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
akciová společnost
45192260

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOMIN s.r.o.
Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava
společnost s ručením omezeným
60701609

Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOSTAR, spol. s r.o.
Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
společnost s ručením omezeným
13690337

Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
společnost s ručením omezeným
03579727

II. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
Obchodní firma / název / jméno
a příjmení:
HIG geologická služba, spol. s r.o.
GEOMIN s.r.o.
UNIGEO, a. s.
GEOSTAR, spol. s r.o.
INSET s.r.o.

IČO
49969986
60701609
45192260
13690337
03579727

Výše nabídkové
ceny bez DPH
205 200 Kč
215 820 Kč
234 800 Kč
351 600 Kč
404 753 Kč

Pořadí
nabídky
1.
2.
3.
4.
5.

Odůvodnění výběru:
Ekonomická výhodnost byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V
hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotily pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu.
V této souvislosti vyzýváme vybraného dodavatele před podpisem smlouvy k předložení:
a) originálu čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
b) originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění profesní
způsobilosti:
- výpis z obchodního rejstříku – ne starší 90 dní
- živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Geologické práce
- osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce v oboru inženýrská geologie
c) originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů k prokázání technické kvalifikace:
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- seznam významných služeb
- osvědčení objednatelů o řádném plnění služeb „Zpracování předběžného
geotechnického průzkumu - KoPÚ Osíčko, KoPÚ Příkazy, KoPÚ Kvasice" a
"Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Přepychy u
Opočna"
d) ověřené kopie pojistné smlouvy.
Požadované doklady předložte v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického
nástroje
E-ZAK
na
adrese
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_30858.html.
Dokumenty, jejichž originály jsou v listinné podobě, musí být opatřeny doložkou o
elektronické konverzi. Požadované doklady předložte do 3 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení o výběru dodavatele.
S pozdravem
Ve Zlíně dne 30. 9. 2020

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

Obdrží:
1. HIG geologická služba, spol. s r.o., Školní 322, 664 43 Želešice
2. UNIGEO, a. s., Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava
3. GEOMIN s.r.o., Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava
4. GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
5. INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
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