OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1
s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP
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 Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Mělník

Sídlo:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Zastoupený:

Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

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

Gabriela Poláková
e-mail: g.polakova@spucr.cz, tel. +420 725 950 114
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 458231/2021 / SP11464/2021-537207

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 8. 12. 2021 pod č. j. SPU 458152/2021 rozhodl Ing. Oldřich Smolík,
vedoucí Pobočky Mělník, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník, v
rámci výše uvedené veřejné zakázky na základě provedeného výběrového řízení, o výběru
dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

AteresCZ s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové
Město
Společnost s ručením omezeným
01945548
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Odůvodnění výběru:
Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky Zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop
OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš - TDS a koordinátor BOZP“ a jeho nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

AteresCZ s.r.o.
Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové
Město
Společnost s ručením omezeným
01945548

IMP engineering s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha
Společnost s ručením omezeným
25490524

ROAD Engineering s.r.o.
Školní 330, 348 02 Bor
Společnost s ručením omezeným
63507315

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
Společnost s ručením omezeným
27466868

3L studio s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Společnost s ručením omezeným
25462644
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II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Nejsou.

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 bez DPH

Pořadí
nabídky

AteresCZ s.r.o.

01945548

98 000,00 Kč

1

IMP engineering s.r.o.

25490524

99 000,00 Kč

2

ROAD Engineering s.r.o.

63507315

119 990,00 Kč
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Dopravně inženýrská
kancelář, s.r.o.

27466868

115 000,00 Kč

3

3L studio s.r.o.

25462644

142 000,00 Kč
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V této souvislosti vyzýváme vybraného dodavatele k předložení níže uvedených dokladů před
podpisem smlouvy.
Požadované doklady – originál nebo ověřená kopie, příp. konverze listinné podoby
dokladu:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (doklad musí prokazovat splnění
požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového
řízení),
- doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro předmět
podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo Projektová činnost ve
výstavbě, případně pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Služby v oblasti administrativní správy a služby
organizačně hospodářské povahy, nebo Inženýrsko-investorská činnost nebo Inženýrská
činnost v investiční výstavbě a živnostenské oprávnění pro předmět podnikání
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Zdeněk Moucha
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Dopravní
stavby“ – Ing. Kamil Hrbek
- ověřená kopie pojistné smlouvy – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
v souvislosti s výkonem činnosti ve výši nejméně 120 000,- Kč.
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Požadované doklady předložte do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení o
výběru dodavatele.

S pozdravem

V Mělníku dne 8. 12. 2021

………………………………….
Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník
Státní pozemkový úřad
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