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
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Název zadavatele:

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Sp. značka / č.j.:

Zpracování návrhu komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
SP 117/2021-541101, SPU 313823/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

služby

Název veřejné zakázky:

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ"), v k.ú. Luhov u
Mimoně, ke kterému jsou připojeny části k.ú. Stráž od Ralskem, Hlemýždí a Velký Grunov,
včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu,
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen
"dílo"). Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod v rozsahu 430 ha. Předmětem zakázky bude
revize a doplnění polohového bodového pole, zjišťování hranic vnějšího obvodu a vnitřního
obvodu, podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu
včetně předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., rozbor současného stavu,
vypracování soupisů nároků, vyhotovení podkladů pro změny katastrální hranice, vypracování
plánu společných zařízení, vypracování návrhu nového uspořádání, předložení aktuální
dokumentace nového uspořádání pozemků a mapové dílo.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 2 579 700,00 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma/ název / jméno / jména GEOREAL spol. s r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným
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IČO:

40527514

Nabídková cena bez DPH:

3 438 850,00 Kč

Délka záruční lhůty:

96 měsíců

Nabídka č. 2
Obchodní firma/ název / jméno / jména AGROPLAN, spol. s r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

48110141

Nabídková cena bez DPH:

2 710 950,00 Kč

Délka záruční lhůty:

96 měsíců

Nabídka č. 3
Obchodní firma/ název / jméno / jména sdružení:
GEOŠRAFO, s.r.o.
a příjmení:
a
GEODES – geodetické práce s.r.o.
Sídlo:
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Pod Vyšehradem 143, 56164 Jablonné n. O.
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným
IČO:
64713036
28855051
Nabídková cena bez DPH:
3 427 650,00 Kč
Délka záruční lhůty:

96 měsíců

Nabídka č. 4
Obchodní firma/ název / jméno / jména POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

29099323

Nabídková cena bez DPH:

2 767 000,00 Kč

Délka záruční lhůty:

96 měsíců
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Nabídka č. 5
Obchodní firma/ název / jméno / jména GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Právní forma:

Společnost ručením omezeným

IČO:

61682764

Nabídková cena bez DPH:

2 579 700,00 Kč

Délka záruční lhůty:

96 měsíců

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 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
a příjmení:
Sídlo:

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Právní forma:

Společnost ručením omezeným

IČO:

61682764

Odůvodnění výběru:
Do zadávacího řízení bylo ve lhůtě pro podání nabídek přijato celkem 5 nabídek řádně
podaných prostřednictvím portálu pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Nabídky byly
hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě dvou hodnotících kritérií: 1. Celková
nabídková cena v Kč bez DPH váha: 90 % 2. Délka záruční lhůty (60 - 96 měsíců) váha: 10
%. Nabídky byly v souladu s bodem 9.1 zadávací dokumentace posuzovány z hlediska toho,
zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, pro jejíž stanovení vymezil zadavatel
pravidlo v zadávací dokumentaci. Mimořádně nízká nabídková cena nebyla identifikována u
žádné z obdržených nabídek. Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
účastníka GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO
61882764, který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě, a dospěl k závěru, že
dodavatel podmínky účasti v zadávacím řízení vyplývající ze zadávací dokumentace a ze
zákona splňuje. Na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení rozhodl zadavatel dne 3.8.2021, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
splňující nejlépe kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka dodavatele GEODETICKÉ
SDRUŽENÍ s.r.o. .

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.
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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 30.8.2021

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