PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení
Zadavatel ve smyslu zákona:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Název zadavatele:
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat ve Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
věcech smluvních:
úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Sp. značka / č.j.:

SP3080/2021-514101 / SPU 195383/2021/Zak

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby polní cesty C2B v k.ú. Nepasice dle
schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Nepasice.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO – 102 HC2B
SO – 901 Výsadby
SO – 102 HC2B (cesta hlavní, jednopruhová, v kategorii P 5,0/30, vozovka 4,5 m
s asfaltobetonovým povrchem a 2x0,25 m zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, s třídou
dopravního zatížení V. Délka komunikace 1,4898 km. Jedná se o rekonstrukci stávající
vyježděné polní cesty, v druhé půlce o novostavbu. Polní cesta C2B začíná ve staničení km
0,000 napojením na již zrealizovanou část cesty C2A a pokračuje mezi poli až na hranici
sousedního k.ú. Librantice, kde v km 1,489 končí napojením na již v minulosti zrealizovanou
polní cestu s názvem Jižní. Součástí tohoto stavebního objektu jsou i propustky, sjezdy na
pole, 4 výhybny, příkopy, odvodnění apod.)
SO – 901 Výsadby (liniová výsadba 39 ks ovocných stromů – jabloň, švestka, třešeň)
Součástí zakázky není:
- SO – 101 C2A - polní cesta, která byla zrealizována a zkolaudována již v roce 2020
- SO – 902 Přeložka vedení CETIN, která byla již zrealizována a předána v roce 2020
jako součást SO – 101 C2A
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-

provádění archeologického dohledu
provádění následné péče o výsadbu

Následnou péči o zeleň bude po předání díla provádět Město Třebechovice pod Orebem.
Rozsah díla, jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel, je specifikována ves chválené
projektové dokumentaci a Dodatku č. 1, kterou vypracovala „Agroprojekce Litomyšl, spol.
s r.o.“, IČO: 64255611, se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 8 480 000,00 Kč bez DPH
Celková cena za provedení díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena za provedení díla včetně DPH

8 480 000,00 Kč
1 780 800,00 Kč
10 260 800,00 Kč

4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové
Společnost s ručením omezeným
4650928
10 120 000,00 Kč
12 245 200,00 Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Akciová společnost
26177005
9 950 000,00 Kč
12 039 500,00 Kč

Nabídka č. 3
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Akciová společnost
25018094
11 587 911,96 Kč
14 021 373,47 Kč
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Nabídka č. 4
Obchodní firma / název / jméno / jména
EUROVIA CS, a.s.
a příjmení:
Sídlo:
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 –
Michle
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
45274924
Nabídková cena bez DPH:
12 548 435,22 Kč
Nabídková cena včetně DPH:
15 183 606,62 Kč
Nabídka č. 5
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Akciová společnost
25253361
8 480 000,00 Kč
10 260 800,00 Kč

Nabídka č. 6
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1 – Strašnice
Akciová společnost
43005560
9 829 007,29 Kč
11 893 098,82 Kč

Nabídka č. 7
Obchodní firma / název / jméno / jména
M – SILNICE a.s.
a příjmení:
Sídlo:
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Kontaktní adresa:
M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
Právní forma:
Akciová společnost
IČO:
42196868
Nabídková cena bez DPH:
9 248 247,62 Kč
Nabídková cena včetně DPH:
11 190 379,62 Kč

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
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6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno / jména
a příjmení:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Akciová společnost
25253361

Odůvodnění výběru:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím svého profilu zadavatele
7 elektronických nabídek.
Oprávněné osoby určené pro odšifrování a otevření elektronických nabídek pro výše
uvedenou veřejnou zakázku provedly odšifrování a otevření nabídek účastníků zadávacího
řízení, které byly zadavateli doručeny ve stanovené lhůtě pro podání elektronických nabídek.
Komise, jmenovaná zadavatelem, provedla nejprve na svém 1. jednání hodnocení všech
nabídek účastníků zadávacího řízení. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je,
ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická výhodnost nabídky. Komise hodnotila ekonomickou
výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové
ceny se hodnotila pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí
od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.
Následně pak provedla komise posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
stanovené zákonem i zadavatelem, u nabídek účastníků zadávacího řízení, kteří se umístili
v rámci hodnocení nabídek dle zvoleného hodnotícího kritéria (ekonomická výhodnost nabídky
– nejnižší nabídková cena) na prvních dvou místech.
Komise posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v posuzovaných nabídkách
a konstatovala, že posuzované nabídky podmínky účasti v zadávacím řízení splňují.
Dále komise provedla posouzení nabídkových cen posuzovaných nabídek z hlediska toho,
zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Žádná z posuzovaných nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše
uvedeno.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.
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9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků
Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Hradci Králové dne 31.05.2021

………………………………….
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
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