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“)
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú.
Chocenice, okres Plzeň – jih

Sp. značka / č.j.:

SP6257/2021-504201 / SPU 243129/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 02. 07. 2021 pod č. j. SPU 243126/2021 rozhodl Ing. Jiří Papež,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, jednající jménem zadavatele Česká
republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, v rámci veřejné
zakázky s názvem „Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň
– jih“ na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti o výběru
dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Sídlo:

Božkovské náměstí 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

290 93 236

1) Odůvodnění výběru:
Zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil
komisi, která v souladu s podmínkami výzvy, zadávací dokumentace a zákona posoudila
splnění kvalifikace a podmínek zadavatele a provedla hodnocení.
Komise hodnotila včas a řádně doručené nabídky, které ve stanové lhůtě podalo 10
dodavatelů. Po posouzení nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení komise
konstatovala, že žádná z posuzovaných nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně
použila pro hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla, ve smyslu ust. § 114 zákona,
ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě
nejnižší nabídkové ceny. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny byla hodnocena pouze
absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny
po nejvyšší nabídkovou cenu.
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Komise konstatovala, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení
a doporučila zadavateli rozhodnout zadat realizaci veřejné zakázky vybranému dodavateli.
Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel předložil čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti:
- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku
-

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
je oprávněn podnikat v oboru
o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
o Výkon zeměměřických činností (splněno poddodavatel)

-

dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje:
o osvědčením o autorizaci 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,
o Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený
dle § 14 dle 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. a) a c)
tohoto zákona, (splněno poddodavatelem)

c) technické kvalifikace:
•

§ 79 odst. 2 písm. a) zákona:

V rámci nabídky byly předloženy následující osvědčení objednatele o řádném plnění
stavebních prací, ze kterých vyplývá, že dodavatel realizoval min. 3 obdobných stavebních
prací (stavebních zakázek) charakteru dopravních staveb, konkrétně pozemní místní
a účelové komunikace (mimo chodníků, odstavných ploch a parkovišť) nebo komunikace
v obcích, silnice I., II. a III. třídy, dálnice a silnice dálničního typu v rozsahu každé
z nich ve výši min. 7 000 000 Kč bez DPH
1. Osvědčení objednatele
Název stavby:

Stavba polních cest VPC 7, část HPC 2, část VPC 2
a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Objednatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Doba stavby:

4/2019 – 10/2019

Místo stavby:

k.ú. Vysoká Libyně

Stručný popis stavebních prací:

Kompletní výstavba polních cest vč. výsadby zeleně,
vegetační úpravy

Cena v Kč bez DPH:

10 634 789,17 Kč
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2. Osvědčení objednatele
Název stavby:

Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú.
Horní Ves u Mariánských Lázní

Objednatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský Kraj

Doba stavby:

13.6.2019 – 14.9.2019

Místo stavby:

k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní

Stručný popis stavebních prací:

Kompletní výstavba polních cest, vegetační úpravy

Cena v Kč bez DPH:

7 067 147 Kč

3. Osvědčení objednatele
Název stavby:

Stavba polních cest C 15, C 16 a tůně VN100 v k.ú.
Vlčice u Blovic

Objednatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Doba stavby:

8/2020 – 4/2021

Místo stavby:

k.ú. Vlčice u Blovic

Stručný popis stavebních prací:

Kompletní výstavba asfaltových polních cest a tůně

Cena v Kč bez DPH:

cesty 13 067 778 Kč

Dodavatel prokázal splnění požadovaného průměrného ročního počtu zaměstnanců
za poslední 3 roky předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace.
Dále v rámci čestného prohlášení o kvalifikaci dodavatel prokázal, že disponuje grader 1x;
silniční vibrační válec 1x; finišer pro pokládku asfaltových vrstev 1x; nákladní automobil
(s minimální nosností 10 t) - 2x; pásové nebo kolové rypadlo - 1x.
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Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění 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 Plzni dne 02. 07. 2021
elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
…………………………..
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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