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

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO / DIČ:
Název veřejné zakázky:
Sp. značka / č.j.:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
01312774 / CZ 01312774
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovice
u Frýdku-Místku
2VZ10999/2017-571101 // SPU 509698/2017/KJ

Evidenční číslo VZ ve VVZ:
číslo VZ v Úředním věstníku
EU:
Druh zadávacího řízení:

327342-2017

Druh veřejné zakázky:

služby

Z2017-022625

dle § 3 písm. b) zákona; otevřené řízení

Oznamujeme Vám, že dne 06.11.2017 pod č. j. SPU 509644/2017/KJ rozhodla Mgr. Dana
Lišková, zástupkyně ředitele 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. Janovice u Frýdku-Místku na základě provedeného hodnocení a posouzení
splnění podmínek účasti o výběru dodavatele.

Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

Geocart CZ a.s.

Sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Právní forma

akciová společnost

IČO:

25567179

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.
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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. 5 (Sdružení: „EKOTOXA-GEOPORT“) 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. 5 splnila. V souladu s doporučením komise
zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše uvedeno.
2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou
zadavatelem splňuje, ze dne 10.10.2017
3. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
a) profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona
výpis z obchodního rejstříku,
výpis z živnostenského rejstříku,
pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1
zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (2 osoby),
pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený
dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v
ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 200/1994 Sb. (2 osoby),
osvědčení o autorizaci podle 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, pro obor „Dopravní stavby“ (1 osoba),
osvědčení o autorizaci podle 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, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“), (1 osoba),
osvědčení o autorizaci podle 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 k projektování USES
(Územních systémů ekologické
stability), (1 osoba),
znalecké oprávnění ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., v oboru ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí, specializace pozemky (vč. lesních) a trvalé porosty (včetně porostů
lesních) (1 osoba)
b) technická kvalifikace
seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech:
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Pilníkov I, v k.ú. Pilníkov II a v k.ú. Pilníkov III – 1226 ha,
protierozní opatření a ochranná nádrž – sypaná, hutněná zemní hráz s výpustným objektem
Vypracování návrhu KoPÚ s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k.ú. Drahotín – 718 ha,
Vypracování návrhu KoPÚ Milenovice – 812 ha
seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky
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průměrný počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru za poslední 3 roky

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 06.11.2017

………………………………….
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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