ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 07 LIBEREC 7

Právní forma

Organizační složka státu

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

IČO:

01312774

DIČ:

CZ 01312774

Sp. značka / evid. číslo VZ

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Andělka a části
k. ú. Předlánce
2VZ12642/2015-541101

Druh zadávacího řízení:

dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006, otevřené řízení

Název veřejné zakázky:

2. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo
Obchodní firma/název/jméno,
nabídky příjmení dodavatele/zájemce
1.
2.

Georeal spol. s r. o.
Sdružení Ing. Helena Krausová a
Geodetales, s. r. o.

IČ/RČ/datum
narození
1)
dodavatele/uchazeč
405 27 514
722 74 433

Datum podání
nabídky
26. 11. 2015
27. 11. 2015

Čas
podání
nabídky
09:30
09:30

3. Výsledek posouzení nabídek
V souladu s ustanovením § 59 zákona a na základě pověření zadavatele, hodnotící komise posoudila
prokázání splnění kvalifikace v nabídkách předložených uchazeči a nenavrhla zadavateli vyřadit
žádnou z podaných nabídek.
Dále hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 76 zákona, posoudila nabídky z hlediska splnění
zákonných požadavků a z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a konstatuje, že 2 posuzované nabídky (GEOREAL spol. s r. o. a sdružení Ing. Helena
Krausová a Geodetales Chrudim s. r. o.) vymezené podmínky splňují.
Současně hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a ve smyslu § 77 odst. 1
zákona a žádnou z nabídkových cen neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
4. Popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek
Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a hodnotící komise jej plně
použila pro hodnocení nabídek. Hodnocení proběhlo podle následujícího způsobu:
Hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny
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Jednotlivé nabídky byly seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
5. Výsledek hodnocení nabídek
2)
Pořadí
Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce
Nabídková cena
nabídky
(bez DPH)

1.

Sdružení Ing. Helena Krausová a Geodetales Chrudim s. r. o. 3 444 100,-Kč

2.

GEOREAL spol. s r. o.

3 483 600,-Kč

6. Návrh hodnotící komise
Navrhovaný výsledek celkového hodnocení je uveden v bodě 5. této zprávy.

7. Složení hodnotící komise a podpisy členů/náhradníků členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení dodavatele/zájemce,
vůči kterým je člen hodnotící
komise v pracovněprávním či
obdobném vztahu

Bc. Eva Kolocová
Ing. Eva Starčevičová

KPÚ pro Liberecký kraj
KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Petr Skalický

Pobočka Liberec

Jitka Grasslová

KPÚ pro Liberecký kraj

Věra Hejtmánková

KPÚ pro Liberecký kraj

8. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek

Datum podpisu
zprávy

Podpis

3)

9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva, nabídky a ostatní dokumentace byly předány dne:
30. 12. 2015
Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel
KPÚ pro Liberecký kraj
Podpis oprávněné osoby zadavatele:
Razítko zadavatele:

1)

2)

3)

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/uchazeči společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/uchazeče
samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného
dodavatele/uchazeče.
V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/uchazeči společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména,
příjmení všech dodavatelů/uchazečů do jednoho řádku oddělené středníkem.
Položku „Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení dalších podstatných
informací vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (např. zapsání rozdílného stanoviska člena hodnotící komise,
pokud to požaduje, poznámku, že z důvodu obdržení pouze jedné nabídky, nebylo provedeno hodnocení nabídek – viz § 79
odst. 6 zákona.

Strana 2 z 2

