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
dle § 50 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

IČ:

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
01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

Název veřejné zakázky:

Vedlejší polní cesta C4, k.ú. Drslavice

Sp. značka: / č.j.:

SP3913/2021-525101/ SPU 142991/2021/Odl

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

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

Oznamujeme Vám, že dne 23. 4. 2021 pod č.j. SPU 142988/2021 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 veřejné zakázky s názvem Vedlejší polní cesta C4, k.ú. Drslavice na základě
provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
akciová společnost
25317628
4 616 825,68 Kč bez DPH

1. Odůvodnění výběru:
Zadavatel v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil pro posouzení a hodnocení nabídek
komisi, která v souladu s podmínkami výzvy a zadávací dokumentace provedla hodnocení
ekonomické výhodnosti nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Komise sestavila pořadí
účastníků od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu a posoudila splnění
kvalifikace a podmínek zadavatele u účastníka s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
Výše uvedený dodavatel se umístil jako první v pořadí a prokázal splnění podmínek
zadávacího řízení.
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Komise navrhla zadavateli uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Průběh a výsledek hodnocení nabídek je vyjádřen ve Zprávě o hodnocení nabídek, která je
přílohou tohoto oznámení.
2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
- Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace ze dne 21. 4. 2021
- Výpis z obchodního rejstříku platný ke dni 2. 2. 2021
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný ČR – Ministerstvem pro místní rozvoj
pod číslem W21020009898, platný ke dni 16. 2. 2021
- Oznámení o změně statutárního orgánu společnosti ze dne 1. 2. 2021
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný ČR – Ministerstvem pro místní rozvoj
pod číslem W21030016092, platný ke dni 23. 3. 2021 – poddodavatel
- Osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby vydané ČKAIT dne 5. 12. 2014 pod číslem
40069
- Osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby vydané ČKAIT dne 10. 4. 2019 pod číslem
41824
- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností vydané ČÚZK dne
13. 6. 2012
- Doklad o dosaženém vzdělání vydaný VUT v Brně dne 13. 6. 2006
- Doklad o dosaženém vzdělání vydaný VUT v Brně dne 22. 6. 2000
- Doklad o dosaženém vzdělání vydaný VUT v Brně dne 18. 6. 2002
- Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby k dodavateli ze dne 21. 4. 2021
- Osvědčení o řádně provedených stavebních pracích vydané objednatelem ČR - SPÚ,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj v lednu 2019
- Osvědčení o řádně provedených stavebních pracích vydané objednatelem ČR - SPÚ,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj v prosinci 2019
- Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o dílo ze dne 21. 4. 2021
- Čestné prohlášení dodavatele ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky ze
dne 21. 4. 2021
3. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost podle § 74 odst. 1 a 2 zákona
Dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o
splnění kvalifikace a Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a dále Výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů poddodavatele.
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona
a)

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
B, vložka 2144.

b)

Dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
a to pro předmět podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a předmět
podnikání Výkon zeměměřických činností.

c)

Dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou
způsobilost, s níže uvedeným úředním oprávněním/osvědčením dle zadávací
dokumentace:
-

osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti
pro obor Dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
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-

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle
§ 14 dle 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) tohoto
zákona

Technická kvalifikace podle § 79 zákona:
Dodavatel realizoval za posledních 5 let min. 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky)
charakteru dopravních staveb, konkrétně pozemní místní a účelové komunikace (mimo
chodníků, odstavných ploch a parkovišť) nebo komunikace v obcích, silnice I., II. a III. třídy,
dálnice a silnice dálničního typu, v rozsahu každé z nich ve výši minimálně 4 000 000 Kč bez
DPH:
1. Polní cesty HPC2, PC43, k.ú. Ostrožská Lhota a k.ú. Ostrožské Předměstí, cena realizace
18,8 mil. Kč bez DPH, realizace v termínu od 6/2018 do 11/2019, osvědčení vydal objednatel
ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
2. Hlavní polní cesta C4 k.ú. Zlámanec, cena realizace 10,7 mil. Kč bez DPH, realizace v
termínu od 5/2018 do 11/2018, osvědčení vydal objednatel ČR - SPÚ, Krajský pozemkový
úřad pro Zlínský kraj.
Dodavatel disponuje následujícími osobami, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky:
-

-

vedoucí týmu: stavbyvedoucí s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor
Dopravní stavby, min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě, 5 let praxe
ve vedoucí manažerské pozici
zástupce vedoucího týmu: osoba s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor
Dopravní stavby, min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě
člen týmu: zeměměřický inženýr, oprávněný pro ověřování výsledků zeměměřických
činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

Dodavatel prokázal splnění požadovaného průměrného ročního počtu zaměstnanců za
poslední 3 roky předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace.
4. Seznam dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy a zadavatel si je
vyhradil v zadávací dokumentaci (dle § 104 písm. a) zákona)
Vybraný dodavatel bude před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v
souladu s § 211 odst. 3 zákona musí probíhat elektronicky.
Vybraným dodavatelem je právnická osoba. Nebude-li možno zjistit údaje o skutečném majiteli
postupem podle § 122 odst. 4 zákona, je takový dodavatel povinen před podpisem smlouvy
předložit:
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b)

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
• seznam akcionářů,
• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
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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.

Ve Zlíně dne 23. 4. 2021

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Příloha:
Zpráva o hodnocení nabídek
Obdrží:
Účastníci zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele
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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

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 119 odst. 2 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:

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:
IČ / DIČ:

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Vedlejší polní cesta C4, k.ú. Drslavice

Sp. značka / č.j.:

SP3913/2021-525101/ SPU 136534/2021/Odl
dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Název zadavatele:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
2.

Osoby, které se podílely na hodnocení

Pro hodnocení nabídek v této veřejné zakázce zadavatel jmenoval komisi. Hodnocení nabídek
provedla na svém prvním zasedání komise v tomto složení:
člen komise:
člen komise:
člen komise:
3.

Mgr. Kateřina Odložilíková, KPÚ pro ZK, odd. pozemkových úprav
Mgr. Jitka Gardavská, KPÚ pro ZK, odd. pozemkových úprav
Ing. Josef Koňařík, KPÚ pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště

Seznam hodnocených nabídek

Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Název dodavatele
Porr a.s.
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.
Agromeli spol. s r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
DEMSTAV group, s.r.o.
RYBÁRIK, s.r.o.
STRABAG a.s.
Skanska a.s.
Ekostavby Brno, a.s.

Datum
podání
nabídky
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
22.04.2021

Čas podání
nabídky

IČ

08:58

43005560

12.36

25317628

15:01
15:08
15:33
05:54
07:25
08:29
08:45

46980989
48035599
27844935
25598643
60838744
26271303
46974687
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4.

Popis způsobu hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně
použila pro hodnocení nabídek. Hodnocení proběhlo podle následujícího způsobu:
Hodnocení ekonomické výhodnosti
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická
výhodnost nabídky. Zadavatel ekonomickou výhodnost hodnotil podle nejnižší nabídkové
ceny.
Popis způsobu hodnocení nabídek
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu za celkový předmět plnění veřejné zakázky. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

5. Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název dodavatele
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Porr a.s.
RYBÁRIK, s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
DEMSTAV group, s.r.o.
Skanska a.s.
STRABAG a.s.
Ekostavby Brno, a.s.
Agromeli spol. s r.o.

Celková nabídková
cena bez DPH
4 616 825,68 Kč
4 723 384,72 Kč
4 787 078,36 Kč
4 859 681,36 Kč
4 925 691,40 Kč
5 152 989,48 Kč
5 487 720,90 Kč
6 534 870,58 Kč
6 786 532,05 Kč

6. Návrh komise
Navrhovaný výsledek celkového hodnocení je uveden v bodě 5. této zprávy. Základním
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle
nejnižší nabídkové ceny a komise doporučuje osobě oprávněné rozhodnout zadat realizaci
veřejné zakázky tomuto dodavateli:
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628.

7. Ostatní informace o hodnocení nabídek
--Ve Zlíně dne 23. 4. 2021
Podpis člena komise
Mgr. Kateřina Odložilíková

…………………………………

Podpis člena komise
Mgr. Jitka Gardavská

…………………………………

Podpis člena komise
Ing. Josef Koňařík

…………………………………
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Datum podpisu:

23. 4. 2021

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Podpis oprávněné osoby zadavatele:

Razítko zadavatele:
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