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, ředitel 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:

Stavba polní cesty C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou

Sp. značka / č.j.:

Spis: SP4118/2021-541101 / SPU 226815/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o stavbu polní cesty C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou. Cesta je navržena jako
jednopruhová v kategorii P4,5/30, povrch z asfaltobetonu. Základní šířka vozovky je 4,00 m.
Na vozovku budou oboustranně navazovat zpevněné krajnice ze štěrkodrti š. 0,25 m. Úsek
v délce 28 m od napojení na místní komunikaci ul. Novodvorská je navržen z asfaltového
betonu o šířce 5,5 m. Navržena jedna výhybna o délce 20 m a šířce vozovky 5,5 m a 14 sjezdů
na přilehlé pozemky. Na 8 sjezdech jsou navrženy trubní propustky se šikmými čely
z lomového kamene, nátok a výtok propustků bude opevněn dlažbou z lomového kamene.
Základní příčný sklon silnice je navržen jednostranný 2,50 %. Podél cesty C4 byla zvolena
výsadba 8 ks ovocných stromů (hrušní).

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 4 439 790,96 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Akciová společnost
26177005
5 377 340,52 Kč
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Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Akciová společnost
45274924
4 884 400,00 Kč

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Akciová společnost
60838744
4 439 790,96 Kč

Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Akciová společnost
42196868
5 356 336,33 Kč

Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno /
Metrostav Infrastructure a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
24204005
Nabídková cena bez DPH:
5 555 527,58 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 nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno / jména
STRABAG a.s.
a příjmení:
Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

60838744
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Odůvodnění výběru:
Zadavatel pro hodnocení a posouzení nabídek jmenoval komisi.
Komise hodnotila včas a řádně doručené nabídky, které ve stanovené lhůtě podalo 5
dodavatelů. 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. Na základě provedeného hodnocení se na 1. místě v pořadí
nabídek umístila nabídka dodavatele STRABAG a.s.
Protože komise v nabídce identifikovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu a nabídka
nesplňovala podmínky účasti v zadávacím řízení, byl dodavatel STRABAG a.s. vyzván ke
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a objasnění – doplnění nabídky. Dodavatel
ve stanovené lhůtě podal zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a předložil
požadované doklady.
Po posouzení zdůvodnění a předložených dokladů komise konstatovala, že dodavatel
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice dostatečně zdůvodnil způsob
stanovení nabídkové ceny. Komise dále konstatovala, že dodavatel splňuje všechny
požadavky na prokázání kvalifikace, které zadavatel uvedl v čl. 4., 5., 6. a 7. Zadávací
dokumentace a jeho nabídka vyhovuje také všem zákonným požadavkům a ostatním
požadavkům na obsah nabídek, které si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem zadavatel na doporučení komise uzavřel dne
08. 06. 2021 smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název / jméno / jména
Origeo s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:
Chaberská 290/13, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

24227293

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 21. 06. 2021

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