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, Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Název zadavatele:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:
IČO / DIČ:

Mgr. Alena Rufferová
01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú.
Liberk a k.ú. Hláska
SP284/2021-514204 / SPU 203321/2021/DU

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je výstavba vodní nádrže s ozeleněním a výstavba dvou na sebe navazujících
polních cest.
Projektovou dokumentací je členěn na následující stavební objekty:
SO-01 Vodní nádrž
Vodní nádrž na Hlásecké bystřině v k.ú. Liberk
Objemový ukazatel nádrže 1,05 (objem při H norm7548 m3/ objem hráze 7176 m3)
Kóta koruny hráze 486,00 m n. m.
Výška hráze 5,50 m
Délka koruny hráze 136,60 m
Šířka koruny hráze 3,0 m
Kóta dna výpusti 480,48 m n. m.
Kóta bezpečnostního přelivu 485,30 m n. m.
Kóta hladiny normálního nadržení 485,20 m n. m.
Zatopená plocha při normálním nadržení 4 047 m²
Objem nádrže při normálním nadržení 7548 m3
Kóta hladiny H100 485,66 m n. m.
Zatopená plocha při H100 4319 m²
Objem nádrže při H100 9473 m3
Plocha litorálního pásma 389 m²
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Součástí projektu je i ozelenění, tj. výsadba 21 ks dřevin.
SO-101 Polní cesta VC 11 k.ú. Hláska
Vedlejší jednopruhová polní cesta
- Délka polní cesty 154,6 m
- Levostranný sjezd 2 ks
- Příčný trubní propustek 1 ks
- Šířka polní cesty
- 4,0 m (z toho 2 x 0,5 m krajnice)
- Příčný sklon - 3 % - jednostranný
- Třída dopravního zatížení - VI
- Návrhová úroveň porušení - D2
- Krajnice 2 x 0,5 m z drceného kameniva fr. 0-32 mm
Katalogový list PN 6-1
Nátěr DV tl. 20 mm
PMH tl. 100 mm ČSN 73 6127-2
ŠDb 150 mm ČSN 73 6126-1 (80 MPa)
ŠDb 150 mm ČSN 73 6126-1 (50 MPa)
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí,
15,9 kg/m2 v tl. 300 mm
SO-102 Polní cesta VC4-R k.ú. Liberk
Vedlejší jednopruhová polní cesta
- Délka polní cesty 696,6 m
- Drenážní rýhy 4 ks
- Levostranný sjezd 1 ks
- Pravostranný sjezd 1 ks
- Příčný trubní propustek 1 ks
- Levostranná výhybna 1 ks
- Šířka polní cesty - 4,0 m (z toho 2 x 0,5 m krajnice)
- Příčný sklon - 3 % - jednostranný
- Třída dopravního zatížení - VI
- Návrhová úroveň porušení - D2
- Krajnice 2 x 0,5 m z drceného kameniva fr. 0-32 mm
Katalogový list PN 6-1
Nátěr DV tl. 20 mm
PMH tl. 100 mm ČSN 73 6127-2
ŠDb 150 mm ČSN 73 6126-1 (80 MPa)
ŠDb 150 mm ČSN 73 6126-1 (50 MPa)
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí,
15,9 kg/m2 v tl. 300 mm v km 0,349 – 0,384 v podloží metadroba proto se úprava podloží neprovádí.
Součástí realizací prací jsou i vedlejší rozpočtové náklady. Podrobnou definici předmětu veřejné
zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční
společností“ Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.“ , pod zakázkovým číslem 04600/19 a Dodatek č.1 k
této dokumentaci zpracovaný stejnou společností vedený pod zakázkovým číslem 04630/19, dále
soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 10 818 000,- Kč bez DPH
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4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma/ název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –
Slezské Předměstí
Společnost s ručením omezeným
46509283
10 818 000,00
13 089 780,00

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 /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –
Slezské Předměstí
Společnost s ručením omezeným
46509283

Odůvodnění výběru:
Způsob hodnocení a výběru nabídek vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách a hodnotící komise
dle takto vymezeného způsobu 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 hodnotila ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotila se pouze
absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší
nabídkovou cenu. Na základě zvoleného hodnotícího kritéria bylo stanoveno pořadí nabídek všech
účastníků zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že byla podána jediná nabídka byla hodnocena jako
nejvýhodnější.
Následně komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, stanovené
zákonem i zadavatelem, u nabídky účastníka zadávacího řízení, který se umístil v rámci hodnocení
nabídek dle zvoleného hodnotícího kritéria (ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena)
v pořadí na prvním místě.
Komise posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v posuzované nabídce a konstatovala,
že posuzovaná nabídka podmínky účasti v zadávacím řízení splňuje.
Dále komise provedla posouzení nabídkové ceny posuzované nabídky z hlediska toho, zda
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Posuzovaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše uvedeno.
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7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOLES s.r.o.
Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové
společnost s ručením omezeným
25292811

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 Rychnově n. Kn. dne 4. 6. 2021

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy
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