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 Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Realizace PSZ Malhostice a Řehlovice

Sp. značka / č.j.:

SP4757/2021-508207 / SPU 196606/2021/508207/Vět

Evidenční číslo VZ ve VVZ:
číslo VZ v Úředním věstníku
EU:

-

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

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

Oznamujeme Vám, že dne 31.05.2021 pod č. j. SPU 196601/2021/508207/Vět, rozhodl Ing.
Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, jednající jménem
zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký
kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem Realizace PSZ Malhostice a Řehlovice, na základě
provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.
Vybraný dodavatel:
Obchodní firma / název /
jméno / jména a příjmení:

Šilhánek a syn, a.s.

Sídlo/místo trvalého pobytu:

Samota 601, 439 81 Kryry

Právní forma

Akciová společnost

IČO:

272 91 278

1) Odůvodnění výběru:
Nabídky na předmětnou veřejnou zakázku podalo ve stanové lhůtě, tj. 19.05.2021 do 09:00
hod., 10 dodavatelů.

Číslo
nabídky
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Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:
FREIBAU s.r.o.
1

2
4
5
6
7
8
9
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ALGON, a.s.
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Šilhánek a syn, a.s.
PORR a.s.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
DTS Vrbenský, a.s.
STRABAG a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Pro hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti uchazečů v zadávacím řízení a
posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v této veřejné zakázce jmenoval zadavatel
komisi. Komise provedla nejprve hodnocení nabídek dle způsobu, který zadavatel vymezil
v zadávacích podmínkách. Hodnocení proběhlo dle ekonomické výhodnosti podle nejnižší
nabídkové ceny. Podrobněji viz příloha: Zpráva o hodnocení nabídek.
Na druhém jednání komise přistoupila u nabídky uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, k
posouzení splnění podmínek účasti účastníka v zadávacím řízení podle § 37 zákona, kdy
komise shledala splnění podmínek a současně k posouzení podle § 113 zákona, zda
nabídková cena, příp. jednotlivé položky soupisu prací, neobsahují mimořádně nízkou
nabídkovou cenu. V souladu s bodem 2.3. zadávací dokumentace, bylo na tomto jednání
komisí požadováno zdůvodnění mimořádně nízké ceny nabídky. Na třetím jednání po
písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny komise konstatovala, že nabídka
uchazeče není mimořádně nízká. Na základě závěrečného konstatování komise po
provedeném hodnocení nabídek dle § 119 zákona, posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení dle § 37 zákona a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113
zákona zadavatel rozhodl, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou splňující nejlépe kritéria
pro zadání této veřejné zakázky je nabídka č. 5 uchazeče Šilhánek a syn, a.s.

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Dodavatel předložil čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti:
- 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 nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti 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,
c) technické kvalifikace: byl předložen seznam stavebních prací provedených za posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení včetně seznamu osvědčení objednatele o řádném
2

poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, že realizoval
min. 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru dopravních staveb (pozemních
komunikací, polních cesta) v rozsahu každé z nich ve výši min. 6 mil. Kč bez DPH:
1. Stavba polní cesty NVPC v k.ú. Krsy, cena realizace 6 932 170 Kč bez DPH, realizace v
termínu od 3.9.2019 do 8.11.2019, osvědčení vydal objednatel ČR – SPÚ, Krajský pozemkový
úřad pro Plzeňský kraj,
2. Stavba polních cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Siřem, cena realizace 11 549 941 Kč bez DPH,
realizace v termínu od 27.7.2017 do 15.11.2017, osvědčení vydal objednatel ČR – SPÚ,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
a
byl předložen seznam členů realizačního týmu (techniků či technických útvarů), který zahrnuje
min.: 1 stavbyvedoucí s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „dopravní stavby“.

Poučení
Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být
zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění / doručení oznámení o výběru
dodavatele stěžovateli. 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 Teplicích dne 31.05.2021

………………………………………………..
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj
Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek
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