OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 a § 6 odst. 1 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 Královéhradecký kraj, Pobočka
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený:

Mgr. Alena Rufferová

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Zadavatel:

Sp. značka / č.j.:

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v
k.ú. Liberk a k.ú. Hláska
SP284/2021-514204 / SPU 136726/2021/DU

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Název veřejné zakázky:

Oznamujeme Vám, že dne 19.4.2021 pod č. j. SPU 136543/2021/DU rozhodla Mgr. Alena Rufferová,
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou,
v rámci veřejné zakázky s názvem „Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú.
Liberk a k.ú. Hláska“ na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o
výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno

P O P R spol. s r.o.

Právní forma

Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské
Předměstí
společnost s ručením omezeným

IČO:

46509283

Sídlo/místo trvalého pobytu:

1) Odůvodnění výběru:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím svého profilu zadavatele 1
elektronickou nabídku.
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Oprávněné osoby určené pro odšifrování a otevření elektronických nabídek pro výše uvedenou
veřejnou zakázku provedly odšifrování a otevření nabídky účastníka zadávacího řízení, která byla
zadavateli doručena ve stanovené lhůtě pro podání elektronických nabídek.
Následně komise jmenovaná zadavatelem za účelem posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení a k provedení hodnocení nabídek provedla hodnocení této nabídky. Hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická výhodnost nabídky.
Komise ekonomickou výhodnost hodnotila podle nejnižší nabídkové ceny. V hodnotícím kritériu
nejnižší nabídkové ceny se hodnotila pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v
pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že byla podána
jediná nabídka byla hodnocena jako nejvýhodnější.
Následně u této nabídky provedla komise posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
stanovené zákonem i zadavatelem.
Dále komise provedla posouzení nabídkové ceny z hlediska toho, zda neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu a konstatovala, že posuzovaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše uvedeno.

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel předložil čestné prohlášení, výpis z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku,
osvědčení o autorizaci, úřední oprávnění, a to vše i za poddodavatele. Z obsahu těchto dokumentů je
zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) 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.
- je oprávněn podnikat v oboru pro Výkon zeměměřičských činností
- 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 osvědčením
o autorizaci nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „dopravní stavby“ a
„stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „vodohospodářské 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 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 písm. c) zákona č.
200/1994 Sb.,
c) technické kvalifikace:
- byl předložen seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně seznamu osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací. Ze seznamu vyplývá, že realizoval minimálně jednu stavbu, která bude mít charakter
pozemních komunikací s asfaltobetonovým povrchem v rozsahu ve výši min 1 mil. Kč vč DPH a
minimálně jednu stavbu, která bude mít vodohospodářský charakter (vodní nádrž, poldr,
protipovodňové hráze apod.) ve výši min 2 mil. Kč vč DPH. Konkrétně:
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1. Polní cesty za Dvorem s brodem a průlehem v Borovnici, cena realizace 5,9 mil Kč vč. DPH,
realizace 2019, osvědčení vydal objednatel SPÚ, Pobočka Rychnov n. Kn.
2. Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec, cena realizace 4,6 mil Kč vč. DPH, realizace 2019, osvědčení vydal
objednatel SPÚ, Pobočka Trutnov.
- byl předložen seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťující kontrolu kvality (realizační tým).
Z předloženého seznamu techniků a předložených autorizací vyplývá, že realizační tým dodavatele
splňuje požadavky dodavatele
1) vedoucí týmu (stavby vedoucí) – vlastní autorizaci v oboru dopravní stavby - v případě realizace
komunikací
2) vedoucí týmu (stavby vedoucí) – vlastní autorizaci v oboru Stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“ - v případě realizace nádrže

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
V Rychnově n. Kn. dne 20. 4. 2021

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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