OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:

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

Sídlo:

Organizační složka státu, kód 325

Zastoupený:

nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

KoPÚ v k.ú. Malonice - upřesnění přídělů

Sp. značka / č.j.:

SP9539/2021-504203 / SPU 364182/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

služby

Oznamujeme Vám, že dne 05. 10. 2021 pod č. j. SPU 364151/2021 rozhodl Ing. Jiří Papež,
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj, jednající jménem zadavatele Česká republika –Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, v rámci veřejné zakázky s
názvem KoPÚ v k.ú. Malonice - upřesnění přídělů na základě provedeného hodnocení a
posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno /
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
290 99 323
1) Odůvodnění výběru:
Zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil
komisi, která v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a zákona posoudila splnění
kvalifikace a podmínek zadavatele a provedla hodnocení. Komise hodnotila včas a řádně
doručené nabídky, které ve stanové lhůtě podalo 9 dodavatelů.
Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně
použila pro hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotila na základě těchto kritérií hodnocení:
1.

Celková nabídková cena bez DPH

90 %

2.

Délka záruční lhůty

10 %

Komise konstatovala, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení
a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem.
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Zadavatel se závěry a doporučením komise vyjádřil souhlas, načež rozhodl, že ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka
dodavatele POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. (IČO: 29099323).
2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel předložil čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti:
-

dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku

-

dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru „Projektování
pozemkových úprav“ a „Výkon zeměměřických činností“.

-

dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje:
1) Úředním oprávněním k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst.
1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002
Sb.“),
2) Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností uděleného
dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 200/1994 Sb.“), s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm.
b) zákona č. 200/1994 Sb.,
3) osvědčením o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro
obor „Dopravní stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
4) osvědčením o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro
obor
„Stavby
vodního
hospodářství
a
krajinného
inženýrství“
(„Vodohospodářské stavby“) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
5) osvědčením o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti
k projektování USES (Územních systémů ekologické stability) nebo pro obor
Krajinářská architektura dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

c) technické kvalifikace: byl předložen seznam významných služeb, poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele:
•
•
•

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úbislavice, 371 ha, 07/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mačkov, 506 ha, 09/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvkov, 456 ha, 3/2020
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Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění / doručení oznámení o výběru
dodavatele stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3
zákona musí probíhat elektronicky.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
S pozdravem
V Plzni dne 5. 10. 2021
elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
………………………………….
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek

Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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