OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
město Praha, Pobočka Nymburk
Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Zadavatel:

Název veřejné zakázky:
Sp. značka / č.j.:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Realizace polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v
k.ú. Kněžice
SP3419/2021-537209 / SPU 230835/2021
dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní
řízení
Stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 25.6.2021 pod č. j. SPU 230818/2021 rozhodl Ing. Zdeněk Jahn,
CSc., jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk v rámci veřejné
zakázky s názvem Realizace polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice na
základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

STRABAG a.s.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Právní forma

akciová společnost

IČO:

608 38 744

1) Odůvodnění výběru:
viz. Příloha č.1
2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel prokázal kvalifikaci v souladu s § 228 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
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- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výkon zeměměřických činností
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje osvědčením
o autorizaci nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „dopravní
stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností, uděleným
dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,
Splnění technické kvalifikace: byl předložen seznam stavebních prací provedených za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně seznamu osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, že
realizoval min. 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru polní cesty v rozsahu
každé z nich ve výši min. 5 mil. Kč bez DPH:
1. Polní cesty HPC1 Osek a HPC2 Kněžice včetně vegetačních úprav a záchytného příkopu a
Polní cesta VPC2 Osek včetně vegetačních úprav, cena realizace 31 305 615,06 Kč vč. DPH,
realizace v termínu 26.4.2018 – 31.10.2018, osvědčení vydal objednatel SPÚ – Pobočka
Nymburk.
2. Polní cesty Zálezlice, cena realizace 43 911 909,14 Kč vč. DPH, realizace v termínu
25.5.2018 – 12.11.2018, osvědčení vydal objednatel SPÚ – Pobočka Mělník.
Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění / doručení oznámení o výběru
dodavatele stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3
zákona musí probíhat elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
S pozdravem
V Nymburce dne 25.6.2021

Ing. Zdeněk Jahn CSc.

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Jahn CSc.
Datum: 2021.06.25 10:08:18 +02'00'

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk
Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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Příloha 1
Kritérium hodnocení č. 1: nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.
Číslo
nabídky

2.
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení

1.

AQUASYS spol. s r.o.

2.

STRABAG a.s.

4.

POPR spol. s r.o.

3.
Nejnižší cenová
nabídka

4.
Cena této nabídky

5.
Podíl sloupce 3 a 4
krát 100

6.
Výsledek sloupce 5
vynásobit váhou
kritéria: 0,9

7.
Výsledek
na tři deset.
místa

8.
Celkem
body
zaokrouhlit

7 987 022,14

9 786 900,-

81,60931592

73,44838433

73,448

73

7 987 022,14

7 987 022,14

100

90

90,000

90

7 987 022,14

10 000 000,-

79,8702214

71,88319926

71,883

72

Kritérium hodnocení č. 2: délka záruční doby (v celých měsících)
1.
Číslo
nabídky

1.
2.
4.

2.
3.
Obchodní firma /
Hodnocená délka
název / jméno / jména záruční doby
a příjmení

4.
Nejdelší nabídnutá
délka záruční
doby

5.
Podíl sloupce 3 a
4
krát 100

6.
Výsledek sloupce
5
vynásobit váhou
kritéria: 0,1

7.
Výsledek
na tři
deset.
místa

8.
Celkem
body
zaokrouhlit

AQUASYS
spol. s r.o.

60

120

50,000

5

5,000

5

120

120

100,000

10

10,000

10

60

60

50,000

5

5,000

5

STRABAG a.s.
POPR
spol. s r.o.

Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení 2)
nabídky
1.
2.
4.

STRABAG a.s.
AQUASYS spol. s r.o.
POPR. spol. s r.o.

Celkové
bodové
ohodnocení
100
78
77

