OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
pro stavbu „Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2
a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka“
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 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 Kraj Vysočina,
Pobočka Jihlava

Sídlo:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ing. Jaroslav Kristek, odborný rada

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

e-mail: j.kristek@spucr.cz, tel.: 727 957 190
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 172015/2021/520201 / SP5066/2021-520201

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 13. 05. 2021 pod č. j. SPU 154185/520201 rozhodl Ing. Jaroslav
Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava 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:

APC SILNICE s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
60705981

Odůvodnění výběru: Vybraný dodavatel podal nabídku, která nejlépe splňovala hodnotící
kritéria této veřejné zakázky, tj. kritérium nejnižší nabídkové ceny.
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I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název /
APC SILNICE s.r.o.
jméno a příjmení
Sídlo:
Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
60705981
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:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
41601483

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
40527514

II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Ve výběrovém řízení se nevyskytly nabídky, které by nesplnily jeho podmínky.

III. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.

Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
APC SILNICE s.r.o.
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
GEOREAL spol. s r.o.

IČO
60705981
41601483
40527514

Výše nabídkové
ceny bez DPH
385 500,- Kč
428 000,- Kč
660 000,- Kč

Pořadí nabídky
1.
2.
3.

IV. Výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů
V této souvislosti vyzýváme vítězného dodavatele, společnost APC SILNICE s r.o.
k předložení originálů nebo ověřených kopií níže uvedených dokladů před podpisem
smlouvy.
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Požadované doklady:
- 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).
- Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:
• živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: „Projektová činnost ve výstavbě“
• živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: „Geologické práce“
- Osvědčení o autorizaci podle 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 v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“.
Ostatní doklady pro prokázání profesní způsobilosti a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě má Zadavatel k dispozici v aktuální platnosti
z přechozích výběrových řízení.

Požadované doklady předložte do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru
dodavatele.

V Jihlavě dne 13. 05. 2021
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Čermák
Jaroslav Jaroslav
Datum:
Čermák 2021.05.13
14:59:55 +02'00'

………………………………….
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

3

