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
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Název zadavatele:
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat ve Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
věcech smluvních:
úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Sp. značka / č.j.:

SP3764/2021-514101 / SPU 197182/2021/Hej

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba polních cest C2 a C16 v k.ú.
Hejtmánkovice, které byly schváleny v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ
Hejtmánkovice.
Cesta C2 je navržena v délce 1 542,4 m s povrchem z asfaltobetonu. Šířka jízdního pruhu
v km 0,004 4 – 1,375 6 je 3,5 m s krajnicemi z drceného kameniva 2 x 0,25 m, což odpovídá
kategorii P4,0/30. Šířka jízdního pruhu v km 1,375 6 – 1,546 8 je 3,0 m s krajnicemi z drceného
kameniva 2 x 0,25 m, což odpovídá kategorii P3,5/30.
Cesta C16 je navržena o délce 331,9 m s povrchem z asfaltobetonu. Šířka jízdního pruhu je
3,0 m s krajnicemi z drceného kameniva, 2 x 0,25 m, což odpovídá kategorii P3,5/30.
Součástí realizace je kácení, výsadba doprovodné zeleně, stavba propustků, zasakovacích
jímek, sjezdů na okolní pozemky, napojení na stávající cesty, kde budou umístěné svislé
dopravní značky s omezením.
Podrobnou definice předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová
dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., IČO
64255611, se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, pod zakázkovým číslem
066 30/17, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace
(podmínky).
Stránka 1 z 3

Součástí realizace stavebních prací dále je:
 geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
 geodetické zaměření skutečného provedení díla
 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následujících stavební
objekty a provozní soubory:
SO – 101 polní cesta C2
SO – 101 polní cesta C16
Podrobná specifikace předmětu díla je v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo a v projektové
dokumentaci (Příloha č. 6 zadávací dokumentace).
Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem
Broumov, obor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01
Broumov, dne 13.10.2020, pod č.j. PDMUBR 31801/2020 pro polní cestu C2 a den
16.11.2020, pod č.j. PDMUBR 34356/2020 pro polní cestu C16.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí:
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

14.428.179,84 Kč
3.029.917,77 Kč
17.458.097,61 Kč

4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno /
EUROVIA CS, a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
45274924
Nabídková cena bez DPH:
14.428.179,84 Kč
Nabídková cena včetně DPH:
17.458.091,61 Kč

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

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění
jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
Akciová společnost
45274924
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Odůvodnění výběru:
Způsob hodnocení výběru nabídek vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách a komise dle
takto vymezeného způsobu hodnocení v hodnocení nabídek postupovala. Hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 114 zákona, byla stanovena
ekonomická výhodnost nabídek (nejnižší nabídková cena).
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 1 nabídku účastníka zadávacího řízení.
Komise na svém jednání využila ustanovení § 122 odst. 2 a hodnocení nabídky neprováděla.
Komise provedla u doručené nabídky dodavatele posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení stanovené zákonem i zadavatelem. Dále komise provedla posouzení
nabídkové ceny dodavatele z hlediska toho, zda neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise konstatovala, že posuzovaná
nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu neobsahuje.
V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše
uvedeno.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

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 Hradci Králové dne 01.06.2021

………………………………….
Ïng. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
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