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 PSZ v k. ú. Pištín a v k. ú. Strýčice

Sp. značka / č.j.:

SP9670/2022-505101 / SPU 431635/2022

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

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

Oznamujeme Vám, že dne 24.11.2022 pod č. j. SPU 431621/2022 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 PSZ v k. ú. Pištín a v k. ú. Strýčice“ na
základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Mlýnská 361, 384 51 Volary

Právní forma

společnost s ručením omezeným

IČO:

28149131

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. 7 účastníka ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zadavatel
posoudil nabídku z hlediska zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v
zadávacích podmínkách a konstatoval, že požadavky jsou splněny. Současně zadavatel
posoudil nabídkovou cenu dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a po jejím
zdůvodnění dodavatelem konstatoval, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
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2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Předložená nabídka vybraného dodavatele obsahovala tyto dokumenty k prokázání splnění
kvalifikace:
•
•
•
•
•

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (základní způsobilost, profesní způsobilost,
technická kvalifikace) ze dne 03.11.2022
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby (2x), doplněny na základě žádosti
o objasnění či doplnění nabídky.
Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky ze dne
03.11.2022
Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů ze dne 03.11.2022
Etický kodex dodavatele veřejné zakázky ze dne 03.11.2022

Na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 zákona byly dodavatelem předloženy originály
nebo ověřené kopie následujících dokumentů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob ze dne 08.11.2022
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ze dne 14.11.2022
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ze dne 08.11.2022
Potvrzení příslušného finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 10.11.2022,
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení Prachatice ze dne
08.11.2022,
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace - § 74 odst. 1 písm. b), c) ze dne 18.11.2022,
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 08.11.2022,
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 08.11.2022,
Osvědčení o autorizaci č. 22856 pro obor „Dopravní stavby“,
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby „Polní cesty Chrášťovice“,
objednatel: SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, doba realizace: 11/2017 – 08/2018, cena
díla: 10 220 841 Kč bez DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby „Realizace PSZ v k.ú. Černá v
Pošumaví“, objednatel: SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, doba realizace: 04/2019 –
10/2019, cena díla: 19 669 510 Kč bez DPH
Potvrzení o pojištění

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. 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
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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 dopravních staveb, konkrétně
dopravních staveb pozemních komunikací obdobného charakteru (např. polích cest), tak i
staveb pozemních komunikací vyšší kategorie (místní komunikace, silnice I., II. a III. třídy,
rychlostní komunikace a dálnice) v rozsahu každé z nich ve výši min. 1 500 000 Kč bez DPH.
1. „Polní cesty Chrášťovice“
objednatel: SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, doba realizace: 11/2017 – 08/2018,
cena díla: 10 220 841 Kč bez DPH.
2. „Realizace PSZ v k.ú. Černá v Pošumaví“
objednatel: SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, doba realizace: 04/2019 – 10/2019,
cena díla: 19 669 510 Kč bez DPH.

Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
na profilu zadavatele. 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 Českých Budějovicích dne 24.11.2022
Digitálně podepsal
Ing. Eva
Ing. Eva
Schmidtm Schmidtmajerová
Datum: 2022.11.24
ajerová
10:05:47 +01'00'
……………………………………….

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

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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