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, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Název zadavatele:

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat ve
Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
věcech smluvních:
IČO / DIČ:
01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:

https://zakazky.spucr.cz/

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40

Sp. značka / č.j.:

SP4571/2021-504204 / SPU 292395/2021/Haa

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Revitalizace části lokálního biokoridoru LBK 37-40 v k.ú. Vysoké Jamné. Celková výměra
určená pro realizaci je cca 1,4 ha. Součástí realizace je následná péče o porost po dobu 3 let.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 1 538 355,65 Kč bez DPH
4. Účastníci zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Obchodní firma / název / jméno /
GRACCULUS s.r.o.
jména a příjmení:
Sídlo:
Tepelská 476, 364 01 Toužim
IČO:
014 96 735
Nabídková cena bez DPH:
1 912 592,88 Kč
Nabídková cena včetně DPH:
2 314 237,38 Kč
Nabídka č. 2
Obchodní firma / název / jméno /
Václav Vlasák
jména a příjmení:
Sídlo:
Putim 217, 397 01 Písek
IČO:
031 88 841
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Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

1 538 355,65 Kč
1 861 410,33 Kč

5. Označeni všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
včetně odůvodnění jeho výběru
Obchodní firma / název / jméno / jména
Václav Vlasák
a příjmení:
Sídlo:

Putim 217, 397 01 Písek

IČO:

031 88 841

Odůvodnění výběru:
Zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek, v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona pověřil
komisi, která v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a zákona posoudila splnění
kvalifikace a podmínek zadavatele a provedla hodnocení. Komise hodnotila včas a řádně
doručené nabídky, které ve stanové lhůtě podali 2 dodavatelé. Po posouzení nabídkových cen
jednotlivých účastníků zadávacího řízení komise konstatovala, že žádná z posuzovaných
nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Způsob hodnocení nabídek
zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a komise jej plně použila pro hodnocení nabídek.
Hodnotícím kritériem byla, ve smyslu ust. § 114 zákona, ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny. V
hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny byla hodnocena pouze absolutní výše celkové
nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou
cenu. Komise konstatovala, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení
a doporučila zadavateli rozhodnout zadat realizaci veřejné zakázky vybranému dodavateli.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi
Obchodní firma / název / jméno / jména Ing. Václav Stoklasa
a příjmení:
Sídlo:

Dobrovského 865, 353 01 Mariánské Lázně

IČO:

182 35 921

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nezrušeno.

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.
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V Tachově dne

………………………………….
Ing. Olga Chvátalová
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Vedoucí Pobočky Tachov
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