PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení
Zadavatel ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Název zadavatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Osoba oprávněná jednat ve Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu
věcech smluvních:
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího
příkopu PK1 v k. ú. Břežany II.
SZ SPU 046233/2021 / SPU 269757/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající polní cesty (Mlýnská cesta) o celkové délce
2 466 m. Stavba polní cesty HPC6 věcně a časově bezprostředně souvisí s výstavbou
odvodňovacího příkopu PK1.
Polní cesta je navržena v kategoriích: P 6,0/30 do km 0,692, následně P 5,5/30 od km 0,692
do 2,466. Povrch asfaltobetonový, v některých úsecích z betonových panelů. V trase cesty
jsou 3 trubní propustky a 4 výhybny.
V rámci SO 800 jsou navrženy nové výsadby. Jedná se především o liniovou zeleň podél
cesty, tj. stromy, ev. podsadby. Součástí zakázky je i následná péče o vysázenou zeleň po
dobu 3 let.
K odvedení srážkových vod z cestního příkopu u hlavní polní cesty HPC6 do recipientu –
Týnického potoka slouží příkop PK1. Celková délka příkopu je 510,20 m. Odvodňovací příkop
je navržen jako zatravněný, pouze ve dvou úsecích o celkové délce 230 m je s opevněním
z polovegetačních tvárnic z důvodu vyššího podélného sklonu.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 22 492 171,13 Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:
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Nabídka č. 1
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice (Praha 5), 158 00
Praha
Akciová společnost
608 38 744
22 492 171,13 Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha
Akciová společnost
261 77 005
22 695 387,61 Kč

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Akciová společnost
60838744

Odůvodnění výběru:
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.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

JIB, s. r.o.
U Parku 2242, Brandýs nad Labem, 250 01
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Společnost s ručením omezeným
28969472

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.
Stránka 2 z 3

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Praze dne 26. 7. 2021

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