ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou, ředitelka

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Zadavatel:

Sp. značka / č.j.:

Zpracování dokumentace vodního díla
pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
SP1192/2021-571101 // SPU 200998/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Název veřejné zakázky:

Jako osoba, která je oprávněná jednat za zadavatele Českou republiku - Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, vydávám v rámci veřejné zakázky
s názvem „Zpracování dokumentace vodního díla pro Moravskoslezský, Olomoucký a
Zlínský kraj“, na základě výsledků hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení
r o z h o d n u t í,
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe kritéria pro zadání této veřejné
zakázky je nabídka dodavatele:
Obchodní firma / název / Společnost VRV + AGP, vedoucí Vodohospodářský
jméno / jména a příjmení: rozvoj a výstavba a.s., společník Agroprojekce Litomyšl
spol. s r.o.
Sídlo:
vedoucí: Nábřežní 90/4, 15000 Praha
společník: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Právní forma:
akciová společnost a společnost s ručeným omezeným
IČO:
vedoucí: 47116901
společník: 64255611
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202, 76326 Luhačovice
společnost s ručeným omezeným
25588303
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Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 25082 Úvaly
společnost s ručeným omezeným
27221253

V Ostravě 2.6.2021

……………………………………….
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky
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