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“)

IČO / DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí

Sp. značka / č.j.:

SP5589/2022-505101 / SPU 246158/2022

Evidenční číslo VZ ve VVZ:
číslo VZ v Úředním věstníku
EU:

---

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

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

Oznamujeme Vám, že dne 29.06.2022 pod č. j. SPU 235106/2022 rozhodla
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj, jednající jménem
zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský
kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem „Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí“
na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru
dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

DAICH spol. s r. o.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Železná 366, 390 02 Tábor

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

42407559

1) Odůvodnění výběru:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla, ve smyslu ust. § 114 zákona,
ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel hodnotil ekonomickou výhodnost podle nejnižší
nabídkové ceny, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 4 účastníka DAICH spol. s r. o. Zadavatel
posoudil nabídku z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v
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zadávacích podmínkách a konstatoval, že požadavky jsou splněny. Současně zadavatel
posoudil nabídkovou cenu dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval,
že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost
• výpis z evidence Rejstříku trestů ze dne 08.06.2022 – DAICH spol. s r. o.;
• výpis z evidence Rejstříku trestů ze dne 16.06.2022 – Josef Kubík (jednatel);
• výpis z evidence Rejstříku trestů ze dne 17.06.2022 – Tomáš Křížek (jednatel);
• výpis z evidence Rejstříku trestů ze dne 28.06.2022 – Ing. Pavel Dvořáček
(poddodavatel);
• potvrzení příslušného finančního úřadu v Táboře ze dne 27.05.2022 – DAICH spol.
s r. o.;
• potvrzení příslušného finančního úřadu v Táboře ze dne 14.06.2022 – Ing. Pavel
Dvořáček;
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře ze dne
25.05.2022 – DAICH spol. s r. o.;
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení v Táboře ze dne
09.06.2022 – Ing. Pavel Dvořáček;
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace - § 74 odst. 1 písm. b), c) ze dne 07.07.2022
– DAICH spol. s r. o.;
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace - § 74 odst. 1 písm. b), c), e) ze dne
08.07.2022 – Ing. Pavel Dvořáček;
• výpis z obchodního rejstříku ze dne 08.06.2022 - DAICH spol. s r. o.
Profesní způsobilost
• výpis z obchodního rejstříku ze dne 08.06.2022 - DAICH spol. s r. o.;
• živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Výkon zeměměřických činností“;
• živnostenské oprávnění pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“;
• osvědčení o autorizaci č. 26894 - pro obor „dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava“ – Josef Kubík;
• úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – Ing. Pavel
Dvořáček.
Technická kvalifikace
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 17.06.2022 (předložené v nabídce);
• referenční list stavby – „Realizace komunikaci 6, 7, 9 v k.ú. Meziříčí“, vydaný
objednatelem – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor,
ze dne 23.08.2021;
• referenční list stavby – „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1. etapa“,
vydaný objednatelem – Město Tábor, ze dne 31.07.2019.
Ostatní předložené doklady
• Smlouva o spolupráci na veřejné zakázce uzavřená mezi společností DAICH spol.
s r. o. a panem Ing. Pavlem Dvořáčkem, ze dne 17.06.2022;
• pojistná smlouva.
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3) Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost
- dle § 74 zákona – byly doloženy doklady uvedené v bodě 2.
Profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku;
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“;
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru „Výkon zeměměřických
činností“;
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý, neboť disponuje osvědčením
o autorizaci 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;
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý, neboť disponuje úředním oprávněním
pro ověřování výsledků zeměměřických činností uděleným dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) a c)
zákona č. 200/1994 Sb.
Technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) - byl předložen seznam stavebních prací provedených za posledních
5 let před zahájením zadávacího řízení včetně seznamu osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, že realizoval
min. 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru výstavba a rekonstrukce
cyklostezek, komunikací typu účelové komunikace, polní cesty, lesní cesty a silnice v rozsahu
každé z nich ve výši min. 1 mil. Kč bez DPH.
1. Realizace komunikaci 6, 7, 9 v k.ú. Meziříčí,
cena realizace: 9 769 517,48 Kč bez DPH, doba realizace: 18.8.2020 – 30.4.2021,
osvědčení vydal: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor.
2. Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1. etapa,
cena realizace: 21 671 239,56 Kč bez DPH, doba realizace: 8.7.2018 – 30.4.2019,
osvědčení vydal: Město Tábor.

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.
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S pozdravem
V Českých Budějovicích dne 11.07.2022

Ing. Eva
Schmidtmaj
erová

Digitálně podepsal
Ing. Eva
Schmidtmajerová
Datum: 2022.07.11
10:15:25 +02'00'

……………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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