OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 01 Mělník

Zastoupený:

Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Nebužely – polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5

Sp. značka / č.j.:

SP7/2021-537207 / SPU 113397/2021
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Zadavatel:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Oznamujeme Vám, že dne 31. 3. 2021 pod č. j. SPU 113127/2021 rozhodl Ing. Oldřich Smolík,
vedoucí Pobočky Mělník, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník, v
rámci veřejné zakázky s názvem Nebužely – polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 na
základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
COLAS CZ, a.s.
jméno / jména a příjmení:
Sídlo/místo trvalého pobytu:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

26177005

Nabídková cena v Kč bez DPH: 15 805 647,61
1. Odůvodnění výběru:
Nabídku na předmětnou veřejnou zakázku podalo ve stanovené lhůtě, tj. 31. 03. 2021 do 09:00
hod. 7 dodavatelů.
K provedení hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti ustanovil zadavatel komisi, která
provedla hodnocení všech 7 podaných nabídek. Způsob hodnocení a výsledky hodnocení jsou
podrobně popsány ve Zprávě o hodnocení nabídek.
V zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku si zadavatel vyhradil, že bude posuzovat
nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou
cenu. Komise provedla posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení a
konstatovala, že v žádné nabídce neidentifikovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
U vybraného dodavatele bylo posouzeno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v
souladu se zákonem a zadávací dokumentací.
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Dodavatel COLAS CZ, a.s. splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení (základní a
profesní způsobilost, technickou kvalifikaci i ostatní podmínky účasti) a jeho nabídka je
ekonomicky nejvýhodnější.
2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Základní a profesní způsobilost:
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 26. 3. 2021
• výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21. 1. 2021 pro COLAS CZ, a.s.
• osvědčení o autorizaci č. 39054 pro autorizovaného technika v oboru dopravní stavby
• osvědčení o autorizaci č. 39053 pro autorizovaného technika v oboru dopravní stavby
• úřední oprávnění pro výkon zeměměřických činností s rozsahem uvedeným v ustanovení §
13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona:
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 26. 3. 2021 podepsané oprávněnou osobou
na základě plné moci
• Osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a
rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II“ vydané vedoucí Pobočky Přerov,
Státního pozemkového úřadu dne 17. 1. 2017
• Osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „Polní cesta Žernov 2“ vydané
vedoucím Pobočky Náchod, Státního pozemkového úřadu dne 20. 4. 2020
• Osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov“
vydané vedoucí Pobočky Znojmo, Státního pozemkového úřadu
• Osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „II/330 Budiměřice-průtah, km 21,37221,882, II/330 Rašovice-průtah“ vydané vedoucí Krajské správy a údržby silnice
Středočeského kraje, oblast Kutná Hora dne 26. 5. 2017
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona:
o osvědčení o autorizaci č. 39054 pro obor „dopravní stavby“
o diplom absolventa vyšší odborné školy č. AB 0055064
o vysvědčení o absolutoriu č. AB 0056968
o profesní životopis hlavního stavbyvedoucího týmu
o osvědčení o autorizaci č. 39053 pro obor „dopravní stavby“
o vysvědčení o maturitní zkoušce č. AF 0069533
o profesní životopis zástupce stavbyvedoucího týmu
o úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností vydané na základě
pravomocného rozhodnutí č. j. 4456/1995-12
o úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností vydané na základě
pravomocného rozhodnutí č. j. 2222/1999-12
o vysokoškolský diplom č. C 237240
o profesní životopis člena týmu
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3. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace
Dodavatel předložil výše uvedené doklady, z jejichž obsahu je zřejmé splnění:
základní způsobilosti:
• dle § 74 zákona
profesní způsobilosti:
• dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku
• dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování a je oprávněn podnikat v oboru Poskytování služeb pro
zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
• dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý, neboť disponuje osobami
jejíchž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost: osobou s osvědčením o
autorizaci 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 a osobou s úředním oprávněním
pro ověřování výsledků zeměměřických činností, uděleným 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. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
technické kvalifikace:

.

• dle § 79 odst. 2 písm. a) - realizoval minimálně 3 obdobné stavební práce (stavební
zakázky) charakteru dopravních staveb, konkrétně místní a účelové komunikace
(mimo chodníků, odstavných ploch a parkovišť) nebo komunikace v obcích, silnice I.,
II. a III. třídy, dálnice nebo silnice dálničního typu, v rozsahu každé z nich min. 11 mil.
Kč bez DPH, přičemž minimálně 1 s výsadbou zeleně:
1. Stavební zakázka: „Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest
C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II“; cena realizace 18 770 702,91 Kč bez DPH, podíl
vybraného dodavatele 100 %, termín realizace 3/2016-11/2016.
2. Stavební zakázka: „Polní cesta Žernov 2“; cena realizace 12 880 880,00 Kč bez
DPH, podíl vybraného dodavatele 100 %, termín realizace 07-11/2017.
3. Stavební zakázka: „Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov“; cena realizace
22 248 407,70 Kč bez DPH, podíl vybraného dodavatele 100 %, termín realizace
03/2018-10/2018. Součástí byla výsadba zeleně.
4. Stavební zakázka: „II/330 Budiměřice-průtah, km 21,372-21,882, II/330 Rašoviceprůtah“; cena realizace 18 690 196,00 Kč bez DPH, podíl vybraného dodavatele
100 %, termín realizace 9/2019-30.4.2017.
• dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) - pro plnění veřejné zakázky má realizační tým s
minimálně 3 osobami a to:
- vedoucího týmu s vyšším odborným vzděláním stavebního směru, autorizací v
oboru dopravních staveb, se znalostí české legislativy v oboru přípravy a realizace
staveb a s minimálně 5 ti letou praxí v oblasti dopravních staveb;
- zástupce vedoucího týmu se středoškolským vzděláním stavebního směru,
autorizací v oboru dopravních staveb, se znalostí české legislativy v oboru přípravy
a realizace staveb a s minimálně 5 ti letou praxí v oblasti dopravních staveb;
- dalšího člena týmu s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností
dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
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• dle § 79 odst. 2 písm. j) - má k dispozici následující provozní nebo technická zařízení:
o
o
o
o
o

1 autograder
1 stroj na výkopové práce
1 vibrační válec
1 distributor asfaltových emulzí
1 finišer

Poučení:
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění / doručení oznámení o výběru
dodavatele
stěžovateli.
Komunikace
mezi
zadavatelem
a
dodavatelem
dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

S pozdravem

………………………………….
Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník

V Mělníku dne 31. 3. 2021
Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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