OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu,
na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený:
Kontaktní osoba
IČO / DIČ
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro
Olomoucký kraj
Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS.
z.boril@spucr.cz, tel. 606 742 703
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 354307/2021/121/Bo / SP9903/2021-521101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 24.09.2021 pod č. j. SPU 354294/2021/121/Bo rozhodl JUDr.
Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj, jednající jménem zadavatele Česká
republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, v rámci výše
uvedené veřejné zakázky na základě provedeného výběrového řízení, o výběru dodavatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Vybraný dodavatel (společná nabídka):
Obchodní firma / název:
"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Sídlo:
Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
64255611
Obchodní firma / název:
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
Sídlo:
Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
28649664
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Odůvodnění výběru:
I. Seznam hodnocených nabídek:

Nabídka č. 1 – společná nabídka
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Nabídka č. 3 – společná nabídka
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.",
reprezentant sdružení
Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto
Společnost s ručením omezeným
64255611
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník
Společnost s ručením omezeným
28649664

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 1059/12, Plzeň 3, Jižní Předměstí
Společnost s ručením omezeným
40527514

1.Geo, spol. s r.o., reprezentant sdružení
Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Společnost s ručením omezeným
01573161
HANOUSEK, s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Společnost s ručením omezeným
29186404
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II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
----

III. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového řízení,
jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.

Pořadí nabídek
Obchodní firma / název /
jméno a příjmení

IČO

Výše
nabídkové
ceny v Kč bez
DPH

Body

Délka
záruky

Body

Pořadí
nabídky

(počet
měsíců)

"Agroprojekce Litomyšl, spol.
s r.o."
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK
s.r.o.

64255611
28649664

1 292 640,00

90,00

96

10

1.

1. Geo, spol. s r.o.
HANOUSEK, s.r.o.

01573161
29186404

1 592 700,00

73,14

96

10

2.

GEOREAL spol. s r.o.

40527514

2 887 000,00

40,30

96

10

3.

IV. Odůvodnění výběru
Komise hodnotila včas a řádně doručené nabídky. Hodnocení obsahu nabídek probíhalo dle
kritérií hodnocení, která byla předem stanovena v článku 7. výzvy tj. rozhodující byla
ekonomická výhodnost podle více kritérií hodnocení.
Na základě prokázání splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení komise doporučila osobě
oprávněné rozhodnout zadat realizaci veřejné zakázky tomuto výše uvedenému dodavateli.
V souladu s doporučením Osoby zastupující zadavatelský útvar zadavatel rozhodl o výběru
dodavatele tak, jak je výše uvedeno.
V této souvislosti současně vyzýváme vybraného dodavatele k předložení níže uvedených
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů před podpisem smlouvy - převedením vstupu
v listinné podobě do podoby elektronické s doložkou provedení konverze dokumentu, příp.
dokument v elektronické podobě opatřený elektronickým podpisem autora dokumentu.
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Požadované doklady:
1) doklady prokazují splnění profesní způsobilosti
2) ověřenou kopii pojistné smlouvy (dle čl. 8. smlouvy o dílo)
Doklady je možno doručit prostřednictvím aplikace E-ZAK nebo prostřednictvím datové
schránky.
Požadované doklady prosím předložte do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru
dodavatele.

S pozdravem

V Olomouci dne 24.09.2021

………………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj
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