OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

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

Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího
příkopu PK1 v k. ú. Břežany II.
SZ SPU 046233/2021 / SPU 244448/2021
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
Stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 2. 7. 2021 pod č. j. SPU 241766/2021 rozhodl zástupce zadavatele
jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, v rámci veřejné
zakázky s názvem Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú.
Břežany II. na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti,
o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Právní forma

akciová společnost

IČO:

608 38 744

1) Odůvodnění výběru:
Nabídku na předmětnou veřejnou zakázku podali ve stanové lhůtě, tj. 15. 6. 2021 do 10:00
hod. 2 dodavatelé.
K provedení hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti ustanovil zadavatel komisi, která
provedla hodnocení obou podaných nabídek. Způsob hodnocení a výsledky hodnocení jsou
podrobně popsány ve Zprávě o hodnocení nabídek.
V zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku si zadavatel vyhradil, že bude posuzovat
nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
Komise provedla posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení a konstatuje, že
u žádné nabídky neidentifikovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Dále bylo u vybraného dodavatele posouzeno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
v souladu se zákonem a zadávací dokumentací.
Dodavatel STRABAG a.s. splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení (základní
a profesní způsobilost, technickou kvalifikaci i ostatní podmínky účasti) a jeho nabídka je
ekonomicky nejvýhodnější.
2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Základní a profesní způsobilost:
• výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 22. 4. 2021
pro STRABAG a.s.
• osvědčení o autorizaci č. 30260 pro autorizovaného inženýra v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinné inženýrství
• osvědčení o autorizaci č. 26614 pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní
stavby
• úřední oprávnění pro výkon zeměměřických činností s rozsahem uvedeným
v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona:
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 14. 6. 2021 podepsané
oprávněnou osobou na základě plné moci
• osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „Polní cesty HPC1 Osek
a HPC2 Kněžice včetně vegetačních úprav a záchytného příkopu a Polní cesta
VPC2 Osek včetně vegetačních úprav“ vydané vedoucím Pobočky Nymburk,
Státního pozemkového úřadu dne 15. 11. 2018
• osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „Polní cesty V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k. ú. Mysliboř“ vydané
vedoucím
Pobočky Jihlava,
Státního pozemkového úřadu dne
11. 2. 2020
• osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě „Polní cesty Zálezlice“
vydané kontaktní osobou objednatele Pobočky Mělník, Státního pozemkového
úřadu dne 12. 11. 2018
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona:
osvědčení o autorizaci č. 26614 pro obor „dopravní stavby“
vysokoškolský diplom č. HE 0013625
profesní životopis vedoucího týmu
vysokoškolský diplom č. C 302791
profesní životopis člena týmu pro stavební část
vysokoškolský diplom č. C 222659
profesní životopis člena týmu
3) Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Dodavatel předložil výše uvedené doklady, z jejichž obsahu je zřejmé splnění:
základní způsobilosti:
• dle § 74 zákona
profesní způsobilosti:
• dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku
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•

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v předmětu podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, dále je oprávněn podnikat
v předmětu podnikání: Výkon zeměměřických činností a Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Poskytování
služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
• dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý, neboť disponuje osobami
jejíchž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost: osobou s osvědčením
o autorizaci pro obor „dopravní stavby“ (autorizovaný inženýr) a osobou
s osvědčením pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ 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 dále osobou s 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. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
technické kvalifikace:
•
dle § 79 odst. 2 písm. a)
realizoval minimálně 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru
dopravních staveb, konkrétně místní a účelové komunikace (mimo chodníků,
odstavných ploch a parkovišť) nebo komunikace v obcích, silnice I., II. a III. třídy,
dálnice nebo silnice dálničního typu, v rozsahu každé z nich min. 6 mil. Kč bez
DPH:
1. Stavební zakázka: „Polní cesty HPC1 Osek a HPC2 Kněžice včetně vegetačních
úprav a záchytného příkopu a Polní cesta VPC2 Osek“ včetně vegetačních úprav;
realizace stavby proběhla v období 26. 4. 2018 až 31. 10. 2018; objem prací byl
v rozsahu nad 6 mil. Kč bez DPH.
2. Stavební zakázka: „Polní cesty Zálezlice“; realizace stavby proběhla v období
25. 5. 2018 až 12. 11. 2018; objem prací byl rozsahu nad 6 mil. Kč bez DPH.
a současně realizoval alespoň 1 obdobnou stavební zakázku charakteru
vodohospodářských staveb, staveb na ochranu před povodněmi, staveb
k vodohospodářským melioracím (zejména výstavba hrází, odvodňovacích
příkopů, propustků, retenčních nádrží a malých vodních nádrží mimo staveb
kanalizací a ČOV) v rozsahu min. 600 000,- Kč bez DPH:
1. Stavební zakázka: „Polní cesty - V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka
v k. ú. Mysliboř; realizace stavby proběhla v období březen 2019 až říjen 2019;
objem prací na stavbě vodní nádrže byl rozsahu nad 600 000 Kč bez DPH.
•

dle § 79 odst. 2 písm. c) a d)
pro plnění veřejné zakázky má realizační tým s minimálně 3 osobami a to:
- vedoucího týmu s vysokoškolským vzděláním stavebního směru, autorizací
v oboru dopravních staveb (autorizovaný inženýr) a s minimálně 5 ti letou praxí
v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě;
- člena týmu pro stavební část s vysokoškolským vzděláním technického směru
a s minimálně 3 letou praxí v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě;
- člena týmu s vysokoškolským vzděláním technického směru a s minimálně
3 letou praxí v oblasti stavebnictví a investiční výstavbě;
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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 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 Praze dne 7. 7. 2021

……………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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