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
Název zadavatele:
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:
Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Osoba oprávněná jednat ve Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu
věcech smluvních:
pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú.
Ctiněves
SP4172/2021-508207 / SPU 235443/2021/508207/Vět

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 veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánu společných zařízení
podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ctiněves.
Poldr POL1
Jedná se o suchou retenční nádrž (poldr) bez stálé zvodně. Součástí poldru je objekt
bezpečnostního přelivu s výpustí navazující na odvodňovací příkop OP1.
Transformační účinek suché nádrže
Suchá nádrž zajistí transformaci povodňové vlny PV Q100 = 2,71 m3/s na neškodný odtok z
poldru Q=0,65 m3/s. Podmínkou transformace je zajištění odtoku během plnění a prázdnění
poldru škrtícím otvorem DN 400.
Odvodňovací příkop OP1
Pro staveniště odvodňovacího příkopu je vymezen pozemek délky cca 1540 m a šířky
pozemku 5,0 - 15,0 m. Navržené opatření, které představuje terénní úpravu (průleh, příkop)
usměrní povrchové odtoky srážkových vod z řešeného povodí směrem do poldru a po
zachycení povodňové vlny dále do intravilánu obce.
Polní cesta DC32
Účelem polní cesty DC32 je zajištění přístupu k poldru POL1. Polní cesta DC32 začíná v km
0,0 napojením stávajícím sjezdem z místní komunikace ve východní části obce Ctiněves a
pokračuje jižně, pod projektovaným poldrem POL1 a končí v km 0,208 70. Projektovaná polní
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cesta je navržena jako doplňková cesta jednopruhová, kategorie P3,0/20 - volná šířka koruny
3,0 m a slouží jako přístupová cesta pro obsluhu poldru POL1. Celková délka cesty je 208,70
m. Povrch cesty je navržen se zatravněným krytem. Třída dopravního zatížení je navržena VI.
Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu,
resp. povrchu terénu.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 8 336 863,32 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno / Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
jména a příjmení:
omezeným
Sídlo:
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
402 33 308
Nabídková cena v Kč bez DPH:
9 587 473,73
Nabídková cena v Kč včetně DPH:
11 600 843,21
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
TIRAST s.r.o.
jména a příjmení:
náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 130
Sídlo:
00 Praha 3
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
020 72 530
Nabídková cena v Kč bez DPH:
8 336 863,32
Nabídková cena v Kč včetně DPH:
10 087 604,62
Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno /
Gardenline s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
272 63 827
Nabídková cena v Kč bez DPH:
9 770 700,00
Nabídková cena v Kč včetně DPH:
11 822 547,00
Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno /
Metrostav a.s.
jména a příjmení:
Sídlo:
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
000 14 915
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Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídková cena v Kč včetně DPH:

9 948 938,58
12 038 215,68

Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno /
TRANS-REGION-STAV s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Spořická 4965, 430 01 Chomutov
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
477 85 977
Nabídková cena v Kč bez DPH:
10 812 249,74
Nabídková cena v Kč včetně DPH:
13 082 822,19
Nabídka č. 6
Obchodní firma / název / jméno /
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
jména a příjmení:
Velká Hradební 3122/52, Ústí nad LabemSídlo:
centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
250 41 738
Nabídková cena v Kč bez DPH:
11 799 986,55
Nabídková cena v Kč včetně DPH:
14 277 983,73

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
TIRAST s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:

náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady,
130 00 Praha 3

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

020 72 530

Odůvodnění výběru:
Na základě závěrečného konstatování komise po provedeném hodnocení nabídek dle § 119
zákona, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona a posouzení
mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 zákona zadavatel rozhodl, že ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka
č. 2 uchazeče TIRAST s.r.o.

Stránka 3 z 4

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 Teplicích dne 28.06.2021

……………………………………………
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
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