OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice
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

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený:

Ing. Petrem Pejchalem, Vedoucím pobočky Žďár n. S.

Zadavatel:

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

Ing. Pavel Tonar
p.tonar@spucr.cz, 727 956 374
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 165667/2021; SP1722/2021-520205

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 6. 5. 2021 pod č. j. SPU 161815/2021 rozhodl Ing. Petr Pejchal,
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, 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:

AQUASYS spol. s r.o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Společnost s r.o.
25344447

Odůvodnění výběru:
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pro tuto veřejnou zakázku 3 elektronické
nabídky účastníků.
Komise na svém 1. jednání dne 16. 4. 2021 hodnotila včas a řádně doručené nabídky.
Hodnocení nabídek probíhalo dle kritérií hodnocení, která byla předem stanovena v bodu 6.
výzvy, tj. rozhodující byla ekonomická výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny.
Žádná z nabídkových cen nebyla komisí posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky nebo ty, které podaly nabídku, jsou pro
účely této zakázky, označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“. Na
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svém 1. jednání komise také posoudila splnění podmínek účasti v tomto výběrovém řízení u
účastníků, kteří se dle hodnocení nabídek umístili na prvním až třetím místě. Komise tak
posoudila splnění podmínek účasti u nabídek účastníků řízení AQUASYS spol. s r. o.,
Agromeli spol. s r.o. a SPH stavby s. r. o. Komise dospěla k závěru, že všechny posuzované
nabídky splnily podmínky účasti v tomto výběrovém řízení.
Zadavatel vyzval vybraného účastníka společnost SPH stavby s. r. o. dopisem ze dne 28. 4.
2021 č.j. SPU 136829/2021 k předložení originálů či ověřených kopií dokladů prokazujících
splnění podmínek účasti v tomto výběrovém řízení.
Zadavatel obdržel dne 5. 5. 2021 pod č.j. SPU 160459/2021 sdělení tohoto účastníka řízení,
že není schopen z kapacitních důvodů akci realizovat v požadovaném termínu.
Dne 6. 5. 2021 se konalo 2. jednání komise. Na základě výše uvedeného sdělení byla
společnost SPH stavby s. r. o. vyřazena z dalšího hodnocení a komise provedla hodnocení
nové. Po opětovném hodnocení se na prvním místě umístila společnost AQUASYS spol. s r.
o.
Účastník výběrového řízení společnost AQUASYS spol. s r. o., byl vyzván dopisem ze dne
11. 5. 2021 pod č.j. SPU 161764/2021 k předložení originálů či ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění podmínek účasti v tomto výběrovém řízení.
Komise doporučila osobě oprávněné rozhodnout o zadání realizace této veřejné zakázky
shora uvedenému dodavateli AQUASYS spol. s r.o.
I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 3 nebyla hodnocena
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
sídlo
právní forma
IČO:

AQUASYS spol. s r.o.
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Společnost s r.o.
25344447

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178 627 00 Brno
Společnost s r.o.
46980989

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
Společnost s r.o.
26230470
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II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Komise posuzovala splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u všech nabídek a
všechny podmínky účasti splnily.
III. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny byla hodnocena pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší
nabídkovou cenu.
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení

IČO

AQUASYS spol. s r.o.

25344447

Agromeli spol. s r.o.

46980989

Výše nabídkové
ceny bez DPH

Pořadí
nabídky

1 977 000,- Kč
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2 774 651,- Kč
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S pozdravem

V Žďáře nad Sázavou dne 11. 5. 2021
podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Pejchal
Datum: 2021.05.11
Pejchal 13:01:52 +02'00'

………………………………….
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
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