PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 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:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Osoba oprávněná jednat ve Ing. Bohuslav Kabátek, ředitelem Krajského
věcech smluvních:
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy
u Máchova jezera

Sp. značka / č.j.:

Spis: SP3234/2021-541101 / SPU 193337/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění je rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera. Polní cesta
C42 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Vozovka cesty je navržena
netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je navržen v úseku km 0,298 – km 0818
z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem, v úsecích ZÚ – km 0,298 a km 0,818 – KÚ
je kryt navržen z asfaltobetonu.
Cesta je odvodněna volně do okolního terénu. V místech s největším podélným jsou navrženy
ocelové svodnice. Pro odvodnění pláně je v délce 628 m navržen trativod.
Pro zabránění nátoku nečistot na silnici III/2705 je navržen rigol z betonových příkopových
tvárnic, odkud dešťová voda odtéká do pročištěného příkopu silnice III/2705.Tvárnice budou
položeny do betonového lože.
V trase cesty jsou navrženy dva sjezdy a jedna výhybna ve stejné skladbě jako přilehlá
vozovka.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí:

4 433 220,00 Kč bez DPH
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4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno /
Silnice Žáček s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:

44569432

Nabídková cena bez DPH:

5 900 000,00

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
STRABAG a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:

60838744

Nabídková cena bez DPH:

4 717 170,39

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno /
EUROVIA CS, a.s.
jména a příjmení:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Sídlo:
Praha 4
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
45274924
Nabídková cena bez DPH:

4 433 220,00

Nabídka č. 4
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Obchodní firma / název / jméno /
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
jména a příjmení:
Dopravní stavby STŘED
Sídlo:
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

48035599

Nabídková cena bez DPH:

5 981 551,88
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Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno /
SaM silnice a mosty a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:

25018094

Nabídková cena bez DPH:

5 494 927,54

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno /
EUROVIA CS, a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

45274924

Odůvodnění výběru:
Zadavatel pro hodnocení a posouzení nabídek jmenoval komisi.
Komisí byly hodnoceny včas a řádně doručené a uzavřené nabídky. Hodnocení obsahu
nabídek probíhalo dle kritéria hodnocení, které bylo předem stanoveno v zadávací
dokumentaci, tj. rozhodující byla ekonomická výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny bez
DPH. Nabídka dodavatele EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924 byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Komise rovněž posoudila tuto nabídku z hlediska toho, zda
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu a dospěla k závěru, že mimořádně nízkou
nabídkovou cenu nabídka neobsahuje.
Následně byla nabídka dodavatele EUROVIA CS, a.s. komisí posuzována z hlediska
zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Komise došla k závěru, že nabídka splňuje všechny požadavky na prokázání kvalifikace, které
zadavatel uvedl v čl. 4., 5., 6. a 7. Zadávací dokumentace. Vyhovuje také všem zákonným
požadavkům a ostatním požadavkům na obsah nabídek, které si zadavatel v zadávacích
podmínkách vyhradil. Dodavatel prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem zadavatel na doporučení komise uzavřel dne
19. 05. 2021 smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
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8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Liberci dne 28. 05. 2021

………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj
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