Veřejná zakázka:
„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
veřejná zakázka

„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“
Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
právní forma
se sídlem
IČO/DIČ
zastoupen

příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
70947023/CZ70947023
Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace

Osoba zastupující zadavatele:
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem
IČO/DIČ
zastoupen

V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
06717586/CZ06717586
Mgr. Liborem Zbořilem, jednatelem společnosti

1. IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Tato veřejná zakázka je zadávána jako nadlimitní ve smyslu ustanovení § 25 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Tato
veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona, a to v otevřeném řízení ve smyslu sut. § 56 a
násl. zákona.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle ustanovení § 14 odst. 3a 4 zákona.
Jedná se o novostavbu silnice II/230. Ostatní stavební objekty jsou vyvolané potřebou
výstavby silnice.
Novostavba silnice II/230 má zajišťovat nové propojení navrhované trasy I/21 (není součástí
této veřejné zakázky) se stávajícími silnicemi II/230 a III/2114 v místě křižovatky u
Mariánských Lázní. Navrhovaná trasa odvede tranzitní dopravu z Mariánských Lázní a
umožní bezpečné a kapacitní převedení dopravní zátěže v této lokalitě.

2. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zadavatelem ustanovená hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2018 ve 14:00 hodin v
prostorách sídla zadavatele, tj. na adrese: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
p. o., Chebská 282, 356 01 Sokolov, zasedací místnost č. 226.

3. SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
Jednání hodnotící komise se účastnili tito členové komise:
Jméno a příjmení člena

Funkce člena

1. Renata Oulehlová

Zastupitelka Karlovarského kraje

2. Ing. Petr Třešňák

Zastupitel Karlovarského kraje

3. Luboš Pokorný

Zastupitel Karlovarského kraje

4. Ing. arch. Vojtěch Franta

Zastupitel Karlovarského kraje

5. Marek Koča

Oddělení silničního hospodářství Karlovarského kraje

6. Irena Kroftová

vedoucí oddělení realizace staveb Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje, p. o.

Všichni shora uvedení členové hodnotící komise prohlásili a podpisem tohoto protokolu a
zprávy o hodnocení nabídek stvrzují, že byli na toto jednání hodnotící komise pozváni včas a
v dostatečném předstihu.

4. PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE
Všichni přítomní členové hodnotící komise byli poučeni o tom, že nesmí být ve střetu zájmů
k zadávané veřejné zakázce a tomuto zadávacímu řízení. Všichni přítomní členové této
komise prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů k zadávané veřejné zakázce a tomuto
zadávacímu řízení, nemají zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný
prospěch zadavatele a není ohrožena jejich nestrannost či nezávislost v souvislosti s tímto
zadávacím řízením.
Na důkaz porozumění tomuto poučení všichni členové hodnotící komise podepsali písemné
čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

5. USNÁŠENÍSCHOPNOST A PŘÍTOMNÉ OSOBY
Hodnotící komise se sešla v počtu 6 členů a je usnášeníschopná v souladu s rozhodnutím
zadavatele o jmenování této komise.
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Hodnocení nabídek se z rozhodnutí zadavatele dále účastnili následující přizvané osoby:
Jméno a příjmení přizvané
Funkce přizvané osoby
osoby
1.

Mgr. Antonín Hajdušek

Osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

6. SEZNAM NABÍDEK
Komise zvolila v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona postup, dle kterého nejdříve provede
hodnocení nabídek a posléze u prvních třech účastníků zadávacího řízení, kteří se umístí po
provedeném hodnocení jako první až třetí v pořadí, posoudí splnění podmínek jejich účasti
v zadávacím řízení.

6.1

Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení

Z toho zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků v rámci otevírání obálek
s nabídkami.

6.2 Seznam hodnocených nabídek
V rámci tohoto zadávacího řízení byly po otevírání obálek s nabídkami postoupeny k
hodnocení následující nabídky účastníků:

Pořad
ové
číslo
nabíd
ky

Obchodní firma / název / jméno
účastníka

Sídlo

IČO

1.

Společnost II/230 Silniční obchvat
Mariánské lázně
(EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
EUROVIA CS, a.s. – správce, BERGER
BOHEMIA a.s., ALGON a.s.)

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

45274924

2.

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

60838744

3.

Společnost Obchvat Mariánské Lázně
(ALPINE BAU CZ a.s., EDIKT a.s.)

Jiráskova 613/13, Krásno nad
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

02604795

4.

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Černovice

25322257

5.

Společnost ML SWIETELSKY a BERDYCH
a SMP
(SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby ZÁPAD,
BERDYCH plus spol. s r.o., SMP CZ, a.s.)

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

48035599

6.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

26177005
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7.

Společnost Mariánské Lázně
(SILNICE TOPOLANY a.s., PETROM
STAVBY, a.s.)

8.

Metrostav a.s.

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

05758734

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

00014915

7. POPIS HODNOCENÍ
7.1 Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
KRITÉRIA HODNOCENÍ

Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní firma / název / jméno účastníka

1.

Společnost II/230 Silniční obchvat Mariánské lázně
(EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s. – správce, BERGER
BOHEMIA a.s., ALGON a.s.)

286 914 719,00 Kč

2.

STRABAG a.s.

264 728 858,75 Kč

3.

Společnost Obchvat Mariánské Lázně
(ALPINE BAU CZ a.s., EDIKT a.s.)

277 867 755,92 Kč

4.

IMOS Brno, a.s.

301 807 393,60 Kč

5.

Společnost ML SWIETELSKY a BERDYCH a SMP
(SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby ZÁPAD,BERDYCH plus spol. s r.o., SMP CZ, a.s.)

289 733 420,45 Kč

6.

COLAS CZ, a.s.

291 534 315,71 Kč

7.

Společnost Mariánské Lázně
(SILNICE TOPOLANY a.s., PETROM STAVBY, a.s.)

263 406 940,13 Kč

8.

Metrostav a.s.

305 212 511,92 Kč

7.2

Celková nabídková cena
v Kč včetně DPH

Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s čl. 7. zadávací dokumentace, tedy nabídky
budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Celková nabídková cena odpovídá řádně vyplněnému výkazu výměr, který byl součástí
projektové dokumentace k této veřejné zakázce a obsahuje veškeré rozpočtové položky
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nezbytné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. Celková nabídková cena pak je součtem
veškerých položek účastníkem oceněného výkazu výměr.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH, jež je uvedena v čl.
V. odst. 5.1, bod 5.1.2 návrhu smlouvy o dílo.
Nejvhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, tj. celkovou
nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

7.3 Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích
hodnocení
Na základě shora uvedených údajů z nabídek účastníků odpovídajících kritériím hodnocení a
popisu způsobu hodnocení byly nabídky výše uvedených účastníků seřazeny od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu, tj. celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DHP, kdy jako
nevhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší „Celkovou nabídkovou cenou v Kč včetně
DPH“. Na základě tohoto provedeného hodnocení stanovuje hodnotící komise zadavatele
níže uvedené výsledné hodnocení a pořadí nabídek.

7.4 Výsledné hodnocení nabídek
Na základě provedeného hodnocení, v souladu s údaji z nabídek účastníků odpovídajících
kritériím hodnocení a provedeným hodnocením dle shora uvedeného popisu a způsobu
hodnocení, stanovuje hodnotící komise zadavatele následující pořadí hodnocených nabídek:
Pořadí
nabídky

Uchazeč

Nabídková cena včetně DPH

1.

Společnost Mariánské Lázně
(SILNICE TOPOLANY a.s., PETROM STAVBY, a.s.)

263 406 940,13 Kč

2.

STRABAG a.s.

264 728 858,75 Kč

3.

4.

5.

Společnost Obchvat Mariánské Lázně
(ALPINE BAU CZ a.s., EDIKT a.s.)
Společnost II/230 Silniční obchvat Mariánské lázně
(EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s. – správce, BERGER
BOHEMIA a.s., ALGON a.s.)
Společnost ML SWIETELSKY a BERDYCH a SMP
(SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby ZÁPAD, BERDYCH plus spol. s r.o., SMP CZ, a.s.)

277 867 755,92 Kč
286 914 719,00 Kč

289 733 420,45 Kč

6.

COLAS CZ, a.s.

291 534 315,71 Kč

7.

IMOS Brno, a.s.

301 807 393,60 Kč

8.

Metrostav a.s.

305 212 511,92 Kč
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ODŮVODNĚNÍ:
Hodnotící komise konstatovala, že podaná nabídka účastníka „Společnost Mariánské
Lázně“ (SILNICE TOPOLANY a.s., PETROM STAVBY, a.s.), se sídlem Skladová 2438/6, 326 00
Plzeň, IČO: 05758734, byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější na
základě příslušných kritérií hodnocení.
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