OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú.
Habry a k.ú. Kobylí Hlava“
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 Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Sídlo:

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Zastoupený:

Ing. Janou Petríkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

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

Ing. Kateřina Nejedlá
e-mail: k.nejedla@spucr.cz, tel. +420 727 957 189
01312774 / CZ 01312774
https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 419947/2022 / SP9544/2022-520202

Druh veřejné zakázky:

Služby

Oznamujeme Vám, že dne 10. 11. 2022 pod č. j. SPU 419090/2022 rozhodla Ing. Jana
Petríková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod, jednající jménem zadavatele Česká republika –
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod,
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:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Společnost s ručením omezeným
150 49 248

Odůvodnění výběru:
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pro tuto veřejnou zakázku 2 elektronické
nabídky účastníků.
Komise na svém prvním jednání dne 8. 11. 2022 hodnotila včas a řádně doručené nabídky.
Komise provedla individuální posouzení nabídkových cen obou účastníků výběrového řízení
a konstatovala, že neidentifikovala žádnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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Komise na svém prvním jednání dne 8. 11. 2022 hodnotila obsah nabídky č. 1 účastníka
GEOVAP, spol. s r.o. podle níže uvedených kritérií, která byla předem stanovena v bodu 7.
výzvy:
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených kritérií hodnocení. Jednotlivá
kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:
Poř. č.
1.
2.

Kritérium hodnocení

Váha (v %)

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. součet za
všechna k.ú.)
Délka záruční lhůty v měsících

90
10

U hodnocené nabídky byla vypočtena bodová hodnota, která byla násobena vahou kritéria
a v každém kritériu hodnocení byla takto vypočtena redukovaná bodová hodnota nabídky.
Součet redukovaných bodových hodnot z obou kritérií hodnocení určil výslednou bodovou
hodnotu nabídky.
Na svém 1. jednání komise také posoudila splnění podmínek účasti v tomto výběrovém
řízení u účastníka, který se dle hodnocení nabídek umístil na prvním místě. Komise tak
posoudila splnění podmínek účasti u nabídky účastníka č. 1 GEOVAP, spol. s r.o.
Na základě komisí provedeného hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti
v tomto výběrovém řízení doporučila komise osobě oprávněné rozhodnout o zadání
realizace této veřejné zakázky shora uvedenému dodavateli – GEOVAP, spol. s r.o.

I. Seznam hodnocených nabídek:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Společnost s ručením omezeným
150 49 248

II. Seznam nabídek, které nesplnily podmínky účasti ve výběrovém řízení včetně
odůvodnění
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

GEOREAL, spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Společnost s ručením omezeným
405 27 514

V bodě 3.6. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“)
si zadavatel stanovil limity nabídkové ceny. Překročení těchto limitů znamená nedodržení
zadávacích podmínek a příslušná nabídka nebude hodnocena.
Na svém prvním jednání komise provedla posouzení stanovených limitů a konstatovala, že
nabídka č. 2 účastníka GEOREAL, spol. s r.o. nesplňuje stanovené limity. V položkovém
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výkazu JPÚ v k.ú. Kobylí Hlava v dílčím celku 6.3.5. iii) nebyl dodržen limit nabídkové ceny.
Nebyly dodrženy zadávací podmínky, a proto nabídka nebyla hodnocena.
III. Popis hodnocení a výsledek hodnocení (pořadí) nabídek účastníků výběrového
řízení, jejichž nabídka byla zadavatelem zařazena do hodnocení.

Pořadí nabídek
Obchodní firma / název

GEOVAP, spol. s r.o.

IČO

Výše
nabídkové
ceny bez
DPH

150 49 248

1 270 250,00

Body

Doba
plnění
zakázky

90,0

96

Body

10,0

Pořadí
nabídky

1.

S pozdravem

V Havlíčkově Brodě dne 10. 11. 2022
podepsal
Ing. Jana Digitálně
Ing. Jana Petríková
Datum: 2022.11.10
Petríková
10:34:38 +01'00'
………………………………….

Ing. Jana Petríková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřadu
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