OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023
Část 3 - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Semily – 2021-2023
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu,
na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:

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

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:
Kontaktní osoba
IČO / DIČ
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Věra Hejtmánková
e-mail: v.hejtmankova@spucr.cz
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 246932/2021 / Spis: SP2060/2021-541101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 07. 07. 2021 pod č. j. SPU 245867/2021 rozhodl Ing. Bohuslav
Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, jednající jménem
zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký
kraj, v rámci výše uvedené veřejné zakázky na základě provedeného výběrového řízení,
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
sídlo
právní forma
IČO:

AREA G.K. spol. s r.o.
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Společnost s ručením omezeným
25094459

Odůvodnění výběru:
I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

H.C.M. s.r.o.
Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
Společnost s ručením omezeným
47543621
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Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 6
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

AREA G.K. spol. s r.o.
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Společnost s ručením omezeným
25094459

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
29099323

Lesprojekt východní Čechy, s. r.o.
Gočárova 504, 500 02 Hradec králové
Společnost s ručením omezeným
25251431

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Společnost s ručením omezeným
61682764

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
40527514

Pozn.: Nabídka č. 7 nebyla podána na Část 3 veřejné zakázky.
II. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového řízení,
jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.
Hodnocení obsahu nabídek probíhalo dle kritérií hodnocení, která byla předem stanovena
v bodu 6. Výzvy tj. rozhodující byla ekonomická výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny.
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu.
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Dílčí subkritéria a jejich váhy
Nabídkové ceny v Kč bez DPH za jednotlivé položky geodetických služeb č. 1 a 2 tvoří dílčí
subkritéria nabídkové ceny. Zadavatel stanovil pro jednotlivá dílčí subkritéria následující
relativní váhy jednotkových nabídkových cen takto:
Subkritérium
č.

Položka

Měrná
jednotka

Váha
dílčího
subkriteria

1

Vytyčení zemědělských a ostatních pozemků – DKM,
včetně trvalého označení hranic pozemků dle § 91
odst.1 Katastrální vyhlášky

100 bm*

70 %

2

Vytyčení lesních pozemků – DKM, včetně trvalého
označení hranic pozemků dle § 91 odst.1 Katastrální
vyhlášky

100 bm*

30 %

Zadavatel každou dílčí jednotkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH vynásobil vahou, kterou
pro ni stanovil. Zadavatel následně takto získané hodnoty sečetl, a to odděleně pro každého
účastníka, přičemž výsledná hodnota je „váženým součtem“ dílčích jednotkových nabídkových
cen každého z účastníků.
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižším váženým součtem dílčích jednotkových cen.
Do hodnocení bylo zařazeno všech 6 nabídek podaných na tuto část veřejné zakázky.
Pořadí nabídek:

Obchodní firma / název /
jméno a příjmení

IČO

Hodnota
subkritéria
č. 1
bez DPH

Hodnota
subkritéria
č. 2
bez DPH

Hodnota
subkritéria
č.1 bez DPH
násobená
vahou
subkrit.(70%)

Hodnota
subkritéria
č. 2 bez DPH
násobená
vahou
subkrit.(30%)

Vážený
součet
dílčích
jednotkových Pořadí
cen bez DPH nabídky

AREA G.K. spol. s r.o.

IČO 25094459

1 150,00

1 250,00

805,00

375,00

1 180,00

1.

H.C.M. s.r.o.
IČO 47543621

1 140,00

1 560,00

798,00

468,00

1 266,00

2.

Lesprojekt východní
Čechy, s.r.o.
IČO 25251431

1 420,00

1 420,00

994,00

426,00

1 420,00

3.

GEODETICKÉ
SDRUŽENÍ s.r.o.
IČO 61682764

1 200,00

2 400,00

840,00

720,00

1 560,00

4.

GEOREAL spol. s r.o.
IČO 40527514

2 000,00

2 500,00

1 400,00

750,00

2 150,00

5.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
IČO 29099323

2 110,00

2 650,00

1 477,00

795,00

2 272,00

6.

3

III. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
Komise provedla posouzení nabídkových cen účastníků výběrového řízení. V žádné
z hodnocených nabídek nebyla identifikována mimořádně nízká nabídková cena.
IV. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Komise posuzovala splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení pouze u dodavatele, který
se v hodnocení nabídek umístil na 1. místě v pořadí nabídek. Tento dodavatel požadované
podmínky účasti ve výběrovém řízení splňuje.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
v tomto výběrovém řízení je nabídka dodavatele AREA G.K. spol. s r.o., U Elektry 650, 198 00
Praha 9, IČO 25094459, která se v hodnocení nabídek umístila jako první v pořadí a splňuje
všechny požadavky na prokázání kvalifikace, které zadavatel uvedl ve výzvě pro podání
nabídky. Vyhovuje také všem ostatním požadavkům na obsah nabídek, které si zadavatel
v zadávacích podmínkách vyhradil.
S pozdravem

V Liberci dne 08. 07. 2021

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