STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

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")

IČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

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

Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK
200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
SP8474/2021-525101 / SPU 264755/2021/Koš
dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 21. 7. 2021 rozhodla Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem
„Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína“ na základě
provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
akciová společnost
242 04 005

1. Odůvodnění výběru:
Zadavatel v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek komisi, která v souladu s podmínkami výzvy a zadávací dokumentace provedla
hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Komise sestavila
pořadí účastníků od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu a posoudila splnění
kvalifikace a podmínek zadavatele u první nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – vybraného
dodavatele.
Výše uvedený dodavatel se umístil jako první v pořadí a prokázal splnění podmínek
zadávacího řízení.
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Komise navrhla zadavateli uzavřít smlouvu s výše uvedeným vybraným dodavatelem, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Zadavatel se s návrhem komise ztotožnil a
rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Průběh a výsledek hodnocení nabídek je vyjádřen ve Zprávě o hodnocení nabídek, která je
přílohou tohoto oznámení.
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 Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování, Výkon zeměměřických činností, Poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost), Geologické práce
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje osvědčením
o autorizaci nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „Dopravní
stavby“ a „Geotechnika“ 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, 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.
c) technické kvalifikace:
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona byl předložen seznam stavebních prací provedených za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamu vyplývá, že realizoval
min. 2 obdobné stavební práce charakteru dopravních staveb, v rozsahu každé z nich ve výši
minimálně 10 000 000 Kč bez DPH a dále min. 2 obdobné zakázky výsadeb a následné péče
o výsadby v rozsahu každé z nich ve výši minimálně 500 000 Kč bez DPH:
1. I/39 Soumarský most – Lenora - cena realizace 44 972 218 Kč bez DPH, realizace
v termínu od 9/2020 do 2/2021, osvědčení vydal objednatel ŘSD ČR, Správa České
Budějovice
2. Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou – I.
Etapa - cena realizace 18 258 144 Kč bez DPH, cena výsadeb 1 107 465 Kč bez DPH,
realizace v termínu od 3/2020 do 11/2020, osvědčení vydal objednatel Město Kralupy
nad Vltavou
3. Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje, km 9,700 – 14,420 vč. dešťové a
splaškové kanalizace v obci BýšťPoldr na Šumickém potoce v k.ú. Pohořelice nad
Jihlavou, cena realizace 60 350 247 Kč bez DPH, cena výsadeb 1 689 822 Kč bez
DPH, realizace v termínu od 9/2020 do 5/2021, osvědčení vydal objednatel Pardubický
kraj
- dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona byl předložen seznam techniků, jež se budou podílet
na plnění veřejné zakázky
- dle § 79 odst. 2 písm. i) zákona byl předložen průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele
za poslední 3 roky.
2/3

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.
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.

Ve Zlíně dne 21. 7. 2021

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Příloha:
Zpráva o hodnocení nabídek
Obdrží:
Účastníci zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele
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