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:
Právní forma:

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

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Sp. značka / č.j.:

SP3080/2021-514101 / SPU 139941/2021/Zak
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Název zadavatele:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

2.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Osoby, které se podílely na hodnocení

Pro hodnocení nabídek v této veřejné zakázce zadavatel jmenoval komisi. Hodnocení nabídek
provedla na svém 1. zasedání komise v tomto složení:
člen komise:

Ing. Petra Žáková, SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

člen komise:

Jana Párová, SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

člen komise:

Eva Pavlová, SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové
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Seznam hodnocených nabídek
Číslo
nabídky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
P O P R spol. s r.o.
COLAS CZ, a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
PORR a.s.
M – SILNICE a.s.

IČO1)
4650928
26177005
25018094
45274924
25253361
43005560
42196868

Datum podání Čas podání
nabídky
nabídky
15.04.2021
12:58:20
16.04.2021
09:44:31
16.04.2021
10:59:12
16.04.2021
11:42.55
16.04.2021
13:18:59
18.04.2021
20:27:55
19.04.2021
06:40:42

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:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická
výhodnost nabídek. Komise ekonomickou výhodnost nabídek hodnotila podle nejnižší
nabídkové ceny. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní
výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po
nejvyšší nabídkovou cenu za celkový předmět plnění veřejné zakázky. Nejvýhodnější nabídka
je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

4.

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

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení 2)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (nabídka č. 5)
M – SILNICE a.s. (nabídka č. 7)
PORR a.s. (nabídka č. 6)
COLAS CZ, a.s. (nabídka č. 2)
P O P R spol. s r.o. (nabídka č. 1)
SaM silnice a mosty a.s. (nabídka č. 3)
EUROVIA CS, a.s. (nabídka č. 4)

Celková výše
nabídkové ceny v Kč
bez DPH
8 480 000,00 Kč
9 248 247,62 Kč
9 829 007,29 Kč
9 950 000,00 Kč
10 120 000,00 Kč
11 587 911,96 Kč
12 548 435,22 Kč
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5.

Ostatní informace o hodnocení nabídek 3)

Komise provedla nejprve hodnocení všech nabídek účastníků zadávacího řízení dle
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídek – nejnižší nabídková cena.
S ohledem na podmínky účasti v zadávacím řízení, které byly uvedeny ve Výzvě k podání
nabídky a v Zadávací dokumentaci, komise dále posuzovala splnění těchto podmínek
u nabídek dodavatelů, kteří se v rámci hodnocení dle zvoleného hodnotícího kritéria
(ekonomická výhodnost nabídek – nejnižší nabídková cena) umístili na prvních dvou místech.
Komise posoudila na svém zasedání dne 20.04.2021 a dne 23.04.2021 splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení v posuzovaných nabídkách a konstatuje, že posuzované nabídky
podmínky účasti v zadávacím řízení splňují.
Dále komise provedla posouzení nabídkové ceny posuzovaných nabídek, z hlediska toho, zda
neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Žádná z posuzovaných nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Komise dle způsobu hodnocení, které zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a dle
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, hodnotí nejlépe nabídku dodavatele
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (IČO: 25253361).

V Hradci Králové dne 23.04.2021
Podpis člena komise
Ing. Petra Žáková

…………………………………

Podpis člena komise
Jana Párová

…………………………………

Podpis člena komise
Eva Pavlová

…………………………………

Datum podpisu:

23.04.2021

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
jménem zadavatele:
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Podpis oprávněné osoby zadavatele:

Razítko zadavatele:

1)

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, použije zadavatel pro každého dodavatele samostatný řádek.
Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného dodavatele.

2)

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, příjmení všech
dodavatelů do jednoho řádku oddělené středníkem.

3)

Položku „Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení dalších podstatných
informací vztahujících se k hodnocení nabídek
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