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

Název zadavatele:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech smluvních:
IČO / DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová

01312774 / CZ 01312774

Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice

Sp. značka / č.j.:

SP1505/2022-514204

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

/

SPU 269577/2022/DU

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

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou na sebe navazujících polních cest (P6 a V1) a realizace
interakčního prvku v podobě výsadby zeleně. Projektovou dokumentací je předmět zakázky členěn
na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 101 Polní cesta P6
Cesta P6 v k.ú. Bartošovice v Orlických horách
Délka 1 301,84 m s povrchem z asfaltobetonu, kategorie cesty P 4,0/30 (3+2x0,5) jednopruhová,
součástí cesty jsou 4 výhybny a sjezdy na pozemky. V úsecích km 0,0-0,500 a 1,0-1,301 je dle závěrů
IGP navržena úprava pláně hydraulickými pojivy.
Odvedení povrchové vody bude zajišťovat podélný a příčný sklon vozovky. V místech kde je příliš
velký spád a voda by tekla dlouhou dobu po vozovce jsou navrženy svodné žlábky. U napojení na
začátku úpravy bude stávající žlábek nahrazen polymerbetonovým žlabem světlé šířky 400 mm, který
bude převádět vodu do stávajícího propustku pod cestou k farmě. V km 1,131 bude propustek ve
špatném technickém stavu nahrazen novým.
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Konstrukce vozovky z asfaltobetonu je ve složení:
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm
Spojovací postřik PS-E 0,15-0,25 kg/m2
Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm
Infiltrační postřik PI-E 0,7-1,2 kg/m2
Štěrkodrť ŠDA 200 mm
Štěrkodrť ŠDA min. 150 mm
Celkem min. 470 mm
Sjezdy na pozemky budou napojeny ve stejné konstrukci.
SO 102 Polní cesta V1
Cesta V1 v k.ú. Vrchní Orlice
Délka 1 534,53 m se štěrkovým krytem vyjma prvních 30 m, které budou z asfaltobetonu. kategorie
cesty P 4,0/30 (3+2x0,5) jednopruhová, součástí cesty je 5 výhyben a sjezdy na pozemky. V úsecích
km 0,000-0,800 a 1,100-1,400 je dle závěrů IGP navržena úprava pláně hydraulickými pojivy.
Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon vozovky. V některých úsecích je
podélný spád příliš velký. Napříč vozovku jsou proto ve vhodných místech navrženy svodné žlábky.
Konstrukce vozovky z asfaltobetonu je ve složení:
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm
Spojovací postřik PS-E 0,15-0,25 kg/m2
Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm
Infiltrační postřik PI-E 0,7-1,2 kg/m2
Štěrkodrť ŠDA 200 mm
Štěrkodrť ŠDA min. 150 mm
Celkem min. 470 mm
Sjezdy na pozemky budou napojeny ve stejné konstrukci.
Konstrukce štěrkové vozovky je ve složení:
Posyp kamenivem drceným 35 kg/m2
Vibrovaný štěrk VŠ 150 mm
Štěrk 32-63 Š min. 200 mm
Celkem min. 350 mm
Sjezdy na pozemky budou napojeny ve stejné konstrukci.
Cesta P6 a V1 na sebe vzájemně navazují.
SO 803 Výsadba u cesty P6
Jedná se o interakční prvek u cesty P6. Výsadba byla zvolena ze stromů místních druhů – jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) 12 ks, jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 12ks a javor klen 12 ks (Acer
pseudoplatanus). Je navržena střídavá výsadba skupin 6-ti stromů stejného druhu. Osová vzdálenost
stromů je navržena 10,0 m. Celkem bude vysazeno 36 ks dřevin.
Součástí realizací prací jsou i vedlejší rozpočtové náklady. Podrobnou definici předmětu veřejné
zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností
APC SILNICE s.r.o. , pod zakázkovým číslem 715/2018, dále soupis dodávek, služeb a stavebních
prací a technické specifikace (podmínky).

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 13 672 588,12 Kč bez DPH
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4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

Okrouhlický s.r.o.
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
Společnost s ručením omezeným
25255819
15 809 289,90 Kč
19 129 240,78 Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148, 50003 Hradec Králové
Společnost s ručením omezeným
46509283
14 772 000,- Kč
17 874 120,- Kč

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Akciová společnost
60838744
15 649 644,39 Kč
18 936 069,72 Kč

Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
Akciová společnost
45274924
13 672 588,12 Kč
16 543 831,62 Kč

Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

APCO technex, s.r.o.
Záhornice 78, 517 32 Trnov
Společnost s ručením omezeným
02319438
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Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

13 958 964,80 Kč
16 890 347,41 Kč

Nabídka č. 7
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Společnost s ručením omezeným
25297899
13 900 000,- Kč
16 819 000,- Kč

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 a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
Akciová společnost
45274924

Odůvodnění výběru:
Způsob hodnocení a výběru nabídek vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách a hodnotící komise
dle takto vymezeného způsobu hodnocení nabídek postupovala. Hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 114 zákona, byla stanovena ekonomická výhodnost nabídek
(nejnižší nabídková cena).
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 6 nabídek účastníků zadávacího řízení.
Komise hodnotila ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotila se pouze
absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší
nabídkovou cenu. Na základě zvoleného hodnotícího kritéria bylo stanoveno pořadí nabídek všech
účastníků zadávacího řízení.
Následně komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, stanovené
zákonem i zadavatelem, u nabídek účastníků zadávacího řízení, kteří se umístili v rámci hodnocení
nabídek dle zvoleného hodnotícího kritéria (ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena)
v pořadí na prvních dvou místech.
Komise posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v posuzovaných nabídkách a v jednom
případě si vyžádala doplnění nabídky. Po doplnění nabídky uchazečem komise konstatovala, že
posuzované nabídky podmínky účasti v zadávacím řízení splňují.
Dále komise provedla posouzení nabídkové ceny posuzované nabídky z hlediska toho, zda
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Posuzovaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše uvedeno.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Dodavatel nepředpokládá využití poddodavatelů.
8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.
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 Rychnově n. Kn. dne 27. 7. 2022

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
Příloha/Přílohy
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