OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ
v k. ú. Lužná u Františkových Lázní“

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 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 Karlovarský kraj

Sídlo:

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

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

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Eliška Bešťáková
e-mail: e.bestakova@spucr.cz
013 12 774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 175570/2021/1529/Beš / SP4923/2021-529101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 17. 5. 2021 pod č. j. SPU 175774/2021/129/Beš rozhodl
Ing. Tomáš Valina, zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,
jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarský kraj, 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:

UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Akciová společnost
451 92 260
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Odůvodnění výběru:
I. Seznam nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Akciová společnost
451 92 260

II. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
Hodnocení nabídek nebylo provedeno z důvodu obdržení pouze jedné nabídky.

III. Odůvodnění výběru – Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek z důvodu obdržení
pouze jedné nabídky.
Vyzýváme vybraného dodavatele k předložení níže uvedených dokladů před podpisem
smlouvy (v prosté kopii).
Požadované doklady:
- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- kopie výpisu z živnostenského rejstříku pro předmět podnikání: Geologické práce
- kopie osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce – v oboru inženýrská geologie - Ing. Marek Paliza, pořadové číslo
osvědčení o odborné způsobilosti: 2189/2013.
- kopii pojistné smlouvy dle Čl. XII odst. 12.1. Smlouvy o dílo
Požadované doklady předložte prostřednictvím EZAK do 3 pracovních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení o výběru dodavatele.
S pozdravem

V Karlových Varech dne 17. 5. 2021

………………………………….
Ing. Tomáš Valina
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
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