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 biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka
včetně následné 3-leté péče
SP5602/2021-537209 / SPU 259792/2021
dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní
řízení
služby

Oznamujeme Vám, že dne 19.7.2021 pod č. j. SPU 258832/2021 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 biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka včetně následné
3-leté péče na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti o
výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

Školky Montano spol. s r.o.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO:

475 46 131

1) Odůvodnění výběru:
viz. Příloha č.1
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 podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií 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 oboru
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výkon zeměměřických činností
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje 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.,
c) Splnění technické kvalifikace: byl předložen seznam obdobných služeb charakteru
výsadby zeleně provedených za posledních 3 roky 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
služby charakteru výsadby zeleně v rozsahu každé z nich ve výši min. 800 000,- Kč včetně
DPH:
1.
Název služby
Stručný popis služby
Objednatel
Doba poskytnutí služby
Cena v Kč včetně DPH

BC2A, BC4 a BC6 v k.ú. Nová Ves II a Rostoklaty
Realizace biocenter
SPÚ ČR – Pobočka Kolín
2019 - násl. péče do 2023
5 257 244,- Kč

2.
Název služby
Stručný popis služby
Objednatel
Doba poskytnutí služby
Cena v Kč včetně DPH

LBK 1345/252 Pěnčín
Realizace biocentra
SPÚ ČR – Pobočka Liberec
2020 - násl. péče do 2023
1 817 685,- Kč

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
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk

podepsal Ing. Zdeněk Jahn CSc.
Ing. Zdeněk Jahn CSc. Digitálně
Datum: 2021.07.19 09:31:33 +02'00'
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Příloha oznámení - Popis způsobu hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení
Např.
Kritérium hodnocení č. 1: nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH)
č.
nab.

Obchodní firma / název / jméno / jména a
příjmení

Nejnižší cenová
nabídka

Cena této
nabídky

Podíl sloupce 3 a 4 krát
100

Výsledkek sloupce 5 vynásobit vahou
kriteria

Celkem body
zaokr.

1.
2.
3.

Školky – Montano spol. s r.o.
STROMMY COMPANY s.r.o.
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

2 278 564,01
2 278 564,01
2 278 564,01

2 278 564,01
2 979 000,16
3 188 457,69

100,000
76,488
71,463

90,000
68,839
64,317

90
69
64

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

č.
nab.

Obchodní firma / název / jméno / jména a
příjmení

Hodnocená délka záruční
doby

Nejdelší nab.
délka

Podíl sloupce 3 a 4 krát
100

Výsledkek sloupce 5 vynásobit vahou
kriteria

Celkem body
zaokr.

1.
2.
3.

Školky – Montano spol. s r.o.
STROMMY COMPANY s.r.o.
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

120
24
24

120
120
120

100,000
20,000
20,000

10,000
2,000
2,000

10
2
2

Pořadí
nabídky

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení

2)

Celkové
bodové
ohodnocení

1.

Školky – Montano spol. s r.o.

100

2.

STROMMY COMPANY s.r.o.

71

3.

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

66

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek

