OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO / DIČ:
Název veřejné zakázky:
Sp. značka / č.j.:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
01312774 / CZ 01312774
VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice
na Hané – I. etapa
SP4739/2021-521101 / SPU 186111/2021/121/Bo
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 20.05.2021 pod č. j. SPU 180336/2021/121/Bo rozhodl JUDr.
Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, jednající
jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem „VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú.
Čelechovice na Hané – I. etapa“ na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění
podmínek účasti, o výběru dodavatele.

Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název:

SPH stavby s.r.o.

Právní forma:

Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414,
PSČ 59301
Společnost s ručením omezeným

IČO:

26230470

Nabídková cena bez DPH:

10 876 576,00 Kč

Sídlo:

1. Odůvodnění výběru:
V rámci posouzení a hodnocení nabídek byla nabídka vybraného dodavatele vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel současně prokázal splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Komise konstatovala, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a
doporučila zadavateli rozhodnout zadat realizaci veřejné zakázky vybranému dodavateli.

Stránka 1 z 3

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel předložil čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti:
- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování.
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje osvědčením
o autorizaci nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „Dopravní
stavby“ a pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ dle 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,
c) technické kvalifikace:
- v rámci čestného prohlášení byl předložen seznam stavebních prací provedených za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, že dodavatel
realizoval minimálně 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru
vodohospodářské stavby (výstavba nebo rekonstrukce vodní nebo suché nádrže) v rozsahu
každé z nich ve výši min. 4 mil. Kč bez DPH a minimálně 2 obdobné stavební práce
(stavební zakázky) charakteru realizace dopravních staveb (pozemních komunikací, polních
cest) v rozsahu každé z nich ve výši min. 5 mil. Kč bez DPH.
1. Vodní nádrž Habr v k. ú. Krokočín, cena realizace 8,424 mil. Kč bez DPH, realizace
v termínu od 7/2019 do 11/2020, osvědčení vydal objednatel SPÚ, Krajský pozemkový úřad
pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
2. Suchá nádrž Červenice N2 v k. ú. Šardice, cena realizace 9,455 mil. Kč bez DPH,
realizace v termínu od 4/2017 do 11/2017, osvědčení vydal objednatel SPÚ, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
3. Hlavní PC HC7 v k. ú. Medlov u Uničova, cena realizace 3,784 mil. Kč bez DPH, realizace
v termínu od 9/2019 do 11/2019, osvědčení vydal objednatel SPÚ, Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc
4. Polní cesty HC4 a HC5 v k. ú. Postřelmov, cena realizace 9,247 mil. Kč bez DPH,
realizace v termínu od 9/2017 do 11/2017, osvědčení vydal objednatel SPÚ, Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc
- bylo předloženo čestné prohlášení o tom, že průměrný roční počet zaměstnanců
dodavatele za poslední 3 roky činil alespoň 30 zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru.
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3. Seznam dokladů, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy a zadavatel
si je vyhradil
- předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci.
- předložení pojistné smlouvy
Poučení:
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru
dodavatele. 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.
S pozdravem

………………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 24.05.2021

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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