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

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Zadavatel:

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

Sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2

Zastoupený:

Ing. Alešem Uvírou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šilheřovice

Sp. značka / č.j.:

2VZ16337/2016-571101 / SPU 033055/2017/ko

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

služby

Oznamujeme Vám, že dne 23. 1. 2017 pod č. j. SPU 032658/2017/ko, rozhodl Ing. Aleš Uvíra, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, jednající jménem zadavatele Česká
republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, v rámci
veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šilheřovice“ na základě
provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název / jméno /
jména a příjmení:

„ORIS“ spol. s r. o.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

Právní forma

společnost s ručením omezeným

IČO:

42767661

1. Odůvodnění výběru:
Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a hodnotící komise jej plně použila
pro hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě těchto kritérií hodnocení:
1.
2.

Celková nabídková cena bez DPH
Záruční doba

95 %
5%

Komise označila nabídku č. 2 („ORIS“ spol. s r. o.) jako ekonomicky nejvýhodnější a v rámci
posouzení nabídek zjistila, že všechny požadavky dané zákonem o zadávání veřejných zakázek i
podmínky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nabídka č. 2
splnila. V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše
uvedeno.
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Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele
stěžovateli.
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 Ostravě dne 23. 1. 2017

………………………………….
Ing. Aleš Uvíra, ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
v z. Ing. Bohumil Dolanský
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