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

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha,
Pobočka Kladno
nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Zastoupený:

Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí pobočky

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Zadavatel:

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

Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a
HC5 v k. ú. Čeradice
SP5762/2021-537204
dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Polní cesty HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku budou realizovány
v nezastavěném území mezi hospodářskými pozemky a budou sloužit k jejich dopravní
obsluze a zprůchodnění krajiny. V rámci ukončených pozemkových úprav v k. ú. Kobylníky a
Čeradice u Pálečku byly tyto cesty určeny k realizaci dle plánu společných zařízení. Obě cesty
byly navrženy v kategorii P4/30, vozovka 3,5m a 2x 0,25 krajnice z penetračního makadamu
s nátěrem a z asfaltového betonu. Na polní cestě HC1 v k. ú. Kobylníky jsou navrženy 2
hospodářské sjezdy bez propustku a 1 výhybna. U cesty je dále navržen interakční prvek IP1
– doprovodná zeleň (třešeň ptačí – 5ks, délka výsadby 163 m). Připojení bude na silnici
III/23728. Na polní cestě HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku jsou navrženy 4 hospodářské sjezdy
(2 sjezdy bez propustku, 2 sjezdy s trubním propustkem) a 1 výhybna. U cesty je navržen
interakční prvek IP1 – doprovodná zeleň (třešeň ptačí - 10ks, délka výsadby 328 m). Cesta
se bude připojovat na silnici III/23729. U obou cest bude řešeno odvodnění zemní pláně a
příčné i podélně odvodnění vozovky (dle projektu). Stavba bude v k. ú. Kobylníky realizována
na pozemku p. č. 320 a délka cesty v tomto úseku bude 683 m. V k. ú. Čeradice u Pálečku se
bude výstavba provádět na pozemku p. č. 409 a délka cesty v tomto úseku bude 329 m.
Realizace bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou AGROPROJEKT
PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí:
5 981 520,90 Kč bez DPH
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4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Nabídka splňuje požadavky dle
§ 109 odst. 2 zákona

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
akciová společnost
60838744
6 330 500,35 Kč
7 659 905,42 Kč
ANO

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Nabídka splňuje požadavky dle
§ 109 odst. 2 zákona

Šilhánek a syn, a.s.
Samota 601, 439 81 Kryry
akciová společnost
27291278
7 891 601,95 Kč
9 548 838,36 Kč
ANO

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Nabídka splňuje požadavky dle
§ 109 odst. 2 zákona

FRFOL s.r.o.
Mírová 303/62, 417 72 Ledvice
společnost s ručením omezeným
07070454
5 981 520,90 Kč
7 237 640,29 Kč
ANO
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Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Nabídka splňuje požadavky dle
§ 109 odst. 2 zákona

POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
akciová společnost
25606468
7 995 452,62 Kč
9 674 497,67 Kč
ANO

Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:
Nabídka splňuje požadavky dle
§ 109 odst. 2 zákona

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
společnost s ručením omezeným
10442481
7 922 000 Kč
9 585 620 Kč
ANO

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 / FRFOL s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Mírová 303/62, 417 72 Ledvice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČO:
07070454
Odůvodnění výběru:
Dodavatel splnil veškeré požadavky specifikované v zadávací dokumentaci a zároveň
předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
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7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Poddodavatel č. 1
Obchodní firma / název / jméno / jména BITUNOVA, spol. s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Havlíčkova 4923, 486 01 Jihlava

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

49433601

Poddodavatel č. 2
Obchodní firma / název / jméno / jména Ing. Jiří Mlejnecký
a příjmení:
Sídlo:

Žitná 90, 403 31 Ústí nad Labem

Právní forma:

OSVČ

IČO:

86706748

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

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

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

V Kladně

podepsal
Ing. Ivana Digitálně
Ing. Ivana Capoušková
2021.08.27
Capoušková Datum:
11:46:15 +02'00'

………………………………….
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
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