OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u
Velkých Žernosek V.
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:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Sídlo:

Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

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

Ivana Beranová
e-mail: i.beranova@spucr.cz, tel: 727 956 863
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 103021/2021/508101/Ber / SP2220/2021-508207

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 24.03.2021 pod č. j. SPU 100121/2021/508101/Ber rozhodl Ing.
Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednající jménem zadavatele Česká republika –
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký 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:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Společnost s ručením omezeným
10442481

Odůvodnění výběru:

1

Nabídky na veřejné zakázku podalo ve stanové lhůtě, tj. 12.03.2021 do 09:00 hod., 7
dodavatelů.
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TIRAST s.r.o.
Silnice Topolany a. s.
Metrostav Infrastructure a.s.
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Gardenline s.r.o.
Vodohospodářské stavby, společnost s
ručením omezeným
Raeder & Falge

Na svém prvním jednání komise přistoupila k posouzení splnění podmínek účasti účastníků
ve výběrovém řízení. Splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení posuzovala komise u
uchazeče, který se v rámci hodnocení nabídek umístil na prvním místě. U nabídky č. 5
doporučila komise zadavateli vyzvat uchazeče k písemnému zdůvodnění MNNC dne 15.03.
2021. Dne 16.03.2021 doručila firma EKOSTAVBY Louny s.r.o. své zdůvodnění MNNC.
Na druhém jednání komise na základě provedeného hodnocení nabídek, písemného
zdůvodnění MNNC, posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení doporučila
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku - Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC
12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V. s uchazečem nabídky č. 5,
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Zadavatel se závěry a doporučením komise vyjádřil souhlas, načež dne 24.03.2021 rozhodl,
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe kritéria pro zadání této veřejné
zakázky je nabídka dodavatele: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

TIRAST s.r.o.
náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00
Praha 3 - Vinohrady
Společnost s ručením omezeným
02072530

Silnice Topolany a. s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Akciová společnost
05758734
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Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 6
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 7
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 8
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Akciová společnost
24204005

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Společnost s ručením omezeným
10442481

Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Společnost s ručením omezeným
27263827

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Společnost s ručením omezeným
40233308

Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Společnost s ručením omezeným
28714989

II. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
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Obchodní firma / název / jméno a
příjmení

IČO

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

10442481

Metrostav Infrastructure a.s.
Raeder & Falge s.r.o.

24204005
28714989

Silnice Topolany a. s.

05758734

Gardenline s.r.o.

27263827

TIRAST s.r.o.

02072530

Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

40233308

Výše
nabídkové
ceny bez DPH

Pořadí nabídky

2.620.000,00
3.109.920,30

1

3 449 239,94

3

3.521.804,87

4

3 646 791,31

5

3.718.600,78

6

4 200 111,42
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V této souvislosti vyzýváme vybraného dodavatele k předložení originálů nebo ověřených
kopií níže uvedených dokladů před podpisem smlouvy. Předložené doklady musí být
doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, doručení dokladů v listinné
podobě či v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK je nepřípustné.
Požadované doklady:
a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
– EKOSTAVBY Louny s.r.o.

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- EKOSTAVBY Louny s.r.o.

c) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u
Velkých Žernosek IV. Takovým dokladem je živnostenské oprávnění či licence na
předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- EKOSTAVBY Louny s.r.o.

d) 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.
- Ing. Jan Egermayer
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e) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských 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. c) zákona č. 200/1994 Sb.
-

Ing. Ladislav Polan

f) živnostenské oprávnění pro obor Poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost a výkon zeměměřičských
činností.
- EKOSTAVBY Louny s.r.o.

g) Písemný závazek jiné osoby
-

Sadové úpravy Honka s.r.o.

h) osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.
-

i)

Cyklostezka Chomutov – Strupčice, k.ú. Strupčice
LC Hraniční a Oborní 5 LC 5 k.ú. Žitenice, Pohořany, Lbín
Rekonstrukce polních cest HC6 v k.ú. Kolešovice a HC3 v k.ú. Přílepy, k.ú.
Kolešovice, Přílepy
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Holedeč Polní cesta HPC 2 v k.ú. Stránky
Cyklostezka Buštěhrad – Lidice k.ú. Buštěhrad – Lidice
Úprava obslužných komunikací pro využití příměstské rekreace k.ú. Most
LC Rovinská – oprava k.ú. Domoušice
Výstavba a obnova polních cest VPC 14 a VPC 15 v k.ú. Měrunice k.ú. Měrunice
PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II – dokončení k.ú.
Průmyslová zóna Triangle (doprovodná zeleň)
Novostavba parkoviště Kamenný Vrch k.ú. Chomutov (doprovodná zeleň)
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Holedeč Polní cesta HPC 2 v k.ú. Stránky
(doprovodná zeleň)
Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech k.ú. Podbořany (doprovodná
zeleň)
Rekonstrukce komunikací obec Dobroměřice - ul. Nádražní k.ú. Dobroměřice
(doprovodná zeleň)

Uzavřenou Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve
výši rovnající se ceně díla vč. DPH.
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Požadované doklady předložte do 5 pracovních dnů ode dne přijetí datové zprávy na
elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
Pokud nebude v možnostech dodavatele předložit originál uvedeného dokumentu
podepsaného zaručených elektronickým podpisem, v takovém případě může
dokument předložit v podobě autorizované konverze ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a)
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel sděluje, že pokud dodavatel podá výše uvedené doklady v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, mají tyto dokumenty v elektronické podobě
právní účinky jako ověřená kopie dokumentu pouze v případě, že jde o výstup
autorizované konverze, což se projeví po otevření tohoto připojeného dokumentu. Pokud jde
o výstup autorizované konverze, bude daný dokument opatřen ověřovací doložkou (§ 22 č.
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.). Takové
dokumenty budou bez dalšího akceptovány jako ekvivalent úředně ověřeného dokumentu v
listinné podobě. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání,
které je doručováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (nejde tedy o výstup
autorizované konverze, ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako
obyčejná neověřená kopie.
Autorizovaná konverze (upravena v § 22 č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů) v zásadě znamená, že dokument v listinné podobě je
převeden do dokumentu v podobě elektronické (listina je naskenována), a to subjektem
oprávněným provádět konverzi. Součástí konverze je ověření shody obsahu těchto
dokumentů, o čemž svědčí na dokumentu připojená ověřovací doložka subjektu, který
konverzi provedl.
S pozdravem

V Teplicích dne 24.03.2021

………………………………….
Ing. Pavel Pojer,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
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