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,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Výstavba polní cesty HPC C3 v k.ú. Pulečný

Sp. značka / č.j.:

SP6138/2021-541101 / SPU 278210/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění je výstavba nové polní cesty:
HPC C3 v k.ú. Pulečný - navržena v kategorii P 4,0/30 (3,5 m šířka jízdního pruhu + 2x 0,25 m
zhutněná krajnice). Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která je
jednopruhová, obousměrná, doplněná 3x výhybnou v dl. 20 m s náběhovými klíny. Cesta je
napojena na veřejnou dopravní síť, navazuje na místní komunikaci v obci Pulečný, vede jižním
směrem k osadě Kopanina a je zakončena napojením na silnici III/28719 Jablonec nad Nisou
– Turnov. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11. Před prováděním vlastních
konstrukčních vrstev budou provedeny hutnící zkoušky přetvárnosti pláně a konstrukčních
vrstev. Dle výsledku hutnících zkoušek bude v souladu s IG průzkumem provedena výměna
podkladu za ŠD 0-125, ve staničení ZÚ - 1,5 km v tl. 30 cm a ve staničení 1,5 – KÚ v tl. 20 cm.
Ve staničení 0,1 – 0,2 km bude asfaltová vozovka nahrazena kolejovou vozovkou
z vibrolisovaných betonových prefabrikátů 800/330/120, uložených do štěrkového lože.
Komunikace bude odvodněna gravitačně do otevřených příkopů nebo vsakem do přilehlých
nezpevněných ploch. Je navržena podélná drenáž DN 150, vedená dle změn příčného sklonu
cesty, se zaústěním do vsakovacích jímek vyplněných lomovým kamenem. Před rekonstrukcí
bude provedeno nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les a průřez náletových křovin.
Nově je navrženo pravostranné ozelenění polní cesty ovocnými stromy se středně velkou
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korunou v počtu 36 ks. Výstavbou polní cesty HPC C3 dojde především ke zlepšení
přístupnosti zemědělských pozemků. Dále bude mít i velký turistický význam. Dojde
ke zkvalitnění propojení obce Pulečný s okolní krajinou.
Celková délka této cesty je 1813 metrů.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků
na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 10 767 746,86 Kč bez DPH

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

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
akciová společnost
43005560
12 920 000,00

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

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
akciová společnost
26177005
13 525 135,51

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název
/ jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
akciová společnost
60838744
10 767 746,86

Nabídka č. 4
Obchodní firma / název
/ jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
akciová společnost
45274924
12 777 658,07
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Nabídka č. 5
Obchodní firma / název
/ jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
akciová společnost
25018094
15 872 278,86

Nabídka č. 6
Obchodní firma / název
/ jméno / jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
akciová společnost
42196868
12 720 720,99

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
/ jméno / jména a příjmení:

STRABAG a.s.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Kačírkova 982/4, 458 00 Praha 5 - Jinonice

Právní forma

akciová společnost

IČO:

60838744

Odůvodnění výběru:
Do zadávacího řízení bylo přijato celkem 6 nabídek řádně podaných prostřednictvím
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel hodnotil ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s bodem 10 zadávací
dokumentace, tzn. podle absolutní výše celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH) a to v pořadí
od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
Nabídky dodavatelů byly rovněž dle bodu 2.3 zadávací dokumentace posouzeny z hlediska
toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Mimořádně nízká nabídková cena
nebyla identifikována u žádné z obdržených nabídek.
Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 458 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 60838744, který se v hodnocení
nabídek umístil na prvním místě a konstatoval, že tento dodavatel podmínky účasti
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v zadávacím řízení vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci a vyplývající ze zákona
splňuje.
Na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
rozhodl zadavatel dne 7.7.2021, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe
kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka dodavatele STRABAG a.s.

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

Origeo s.r.o.
Chaberská 290/13, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
společnost s ručením omezeným
24227293

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

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 Liberci dne 30.7.2021

………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
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