ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle §85 odst. 1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět VZ a cena sjednaná ve smlouvě.
( §85 odst. 2 písm. a) zákona)
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Sp. značka/ evid. číslo VZ
č.j.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
013 12 774
CZ 01312774, není plátce DPH
2VZ17215/2013-523101 / 479505
SPU 186119/2015

Předmět VZ:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vnorovy a
Lidéřovice na Moravě

Cena sjednaná ve smlouvě:

3 277 000,- Kč bez
DPH
3 965 170,- Kč včetně DPH

2. Zvolený druh zadávacího řízení:
(§85 odst.2 písm. b) zákona)

otevřené řízení dle §21 odst. 1 písm. a) a §27 zákona

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána
s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a
uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele.
( §85 odst. 2 písm. c) zákona)
Sdružení uchazečů „GEOCART“
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
a
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Geocart CZ a.s.
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
akciová společnost
255 67 179
CZ255 67179
AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
255 76 992
CZ255 76 992

Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ byla ve smyslu ust. §78 odst. 1 písm. b) zákona
nejnižší nabídková cena.
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Uchazeč prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a splnil zákonné požadavky a
požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a byl zadavatelem vybrán jako
uchazeč s nejvýhodnější nabídkou.
Vybraný uchazeč nemá v úmyslu plnit část předmětu VZ prostřednictvím subdodavatele.
4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena.
( §85 odst. 2 písm. d) zákona)
Uchazeč č. 1
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena v Kč bez DPH/včetně DPH

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
405 27 514
CZ405 27 514
3 974 740,- / 4 809 435,-

Uchazeč č. 2
Sdružení uchazečů „GEOCART“
Obchodní firma nebo název:
Geocart CZ a.s.
Sídlo:
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
Právní forma:
Akciová společnost
IČ:
255 67 179
DIČ:
CZ255 67 179
a
Obchodní firma nebo název:
AGERIS s.r.o.
Sídlo:
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
255 76 992
DIČ:
CZ255 76 992
3 277 000,- / 3 965 170,Nabídková cena v Kč bez DPH/včetně DPH
Uchazeč č. 3
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena v Kč bez DPH/včetně DPH

GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
262 71 044
CZ262 71 044
3 000 510,- / 3 630 617,-

5. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení.
( §85 odst. 2 písm. e) zákona)
Ze zadávacího řízení byl vyloučen uchazeč č. 3
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
262 71 044
CZ262 71 044
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Tento uchazeč byl vyloučen v souladu s ust. §60 odst. 1 zákona z důvodu neprokázání splnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu.
Zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci
v bodě 8.1. minimální úroveň kvalifikačního
předpokladu (dle §56 odst. 5 písm. a) zákona) odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu
plnění veřejné zakázky dle §56 odst. 5 písm. c) zákona, a to:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu a osvědčení významných
služeb poskytnutých v posledních 3 letech prokáže, že jím byly realizovány (byla do katastru
nemovitostí zapsána rozhodnutí o KoPÚ) alespoň 2 obdobné služby charakteru projektování
komplexních pozemkových úprav, ve které dodavatel provedl návrhové i geodetické práce, v
rozsahu každá minimálně 800 ha s počtem minimálně 500 LV. (geodetické i projekční práce).
V nabídce mimo jiné uchazeč předložil Smlouvu o budoucí spolupráci, uzavřenou mezi
uchazečem a subdodavatelem a 3 osvědčení (reference) pro subdodavatele. Uchazeč za sebe
nepředložil žádné osvědčení (reference). Dle Smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavatel
zavázal plnění jedné dílčí části v předpokládaném objemu 10% z celkového objemu plnění
veřejné zakázky. Tím uchazeč neprokázal splnění požadovaných technických kvalifikačních
předpokladů dle ust. §56 odst.2 písm. a) zákona, neboť subdodavatel v rozporu s ust. §51 odst. 4
zákona neposkytne plnění v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace.
6. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení.
( §85 odst. 2 písm. f) zákona)
Zadavatel nevyloučil žádného z uchazečů z tohoto důvodu.
7. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení
bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita.
( §85 odst. 2 písm. g) zákona)
Zadavatel nepoužil žádný z těchto druhů zadávacího řízení.
8. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno.
( §85 odst. 2 písm. h) zákona)
Zadavatel zadávací řízení nezrušil.

V Brně dne 20.4.2015

……………………………………………
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
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