Název
zadavatele:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo:

Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO:

70947023

Č. j.:

1/ZPR/2019

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000038“
Předmět veřejné zakázky: Oprava silnice III/2149 v km cca 0,220 – 0,380 Cheb, Pivovarská ulice.
Nová konstrukce vozovky a vydláždění autobusových zastávek, lokální sanace vozovky v místech výkopu
kanalizace, výměna stávajících uličních vpustí za nové, nové vodorovné dopravní značení v celém úseku,
přemístění nové svislé dopravní značky, výškové úpravy poklopů šoupat (voda, plyn), hydrantu, uliční
vpusti, demontáž nefunkčního plynovodu z důvodu výškové kolize se sanací vozovky, vydláždění nové
přídlažby z žulových kostek. To vše v koordinaci s projektem Stavební úpravy chodníků a MK jehož
investorem je Město Cheb. Po dokončení konstrukčních vrstev a položení vyztužující geomříže dojde k
položení asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22S tl. 80 mm v celém rozsahu krytu cca 1662,50
m2, asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16S tl. 70 mm v celém rozsahu krytu cca 1662,50 m2, postřik
spojovací emulze, položení asfalt. betonu pro obrusné vrstvy SMA 11S tl. 40 mm v ploše cca 1 650 m2.
Autobusové zálivy budou řešeny položením velkých kamenných kostek 150/170 mm do betonového lože.
Cena sjednaná ve smlouvě: 6 998 174,83 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo:

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO:

26402068

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel hodnotil nabídky dle ekonomické výhodnosti nabídek, podle celkové nabídkové ceny. Vítězný
dodavatel podal nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky
1.

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Zemská 259, 337 01
Ejpovice

IČO

Nabídková cena

48035599

8 467 791,54 Kč vč.
DPH
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Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

28420403

8 880 847,15 Kč vč.
DPH

60838744

8 605 582,53 Kč vč.
DPH

nebo
České Budějovice 3,
Pražská tř. 495/58

2.

ALGON, a.s.

Praha-Zličín,
Třebonice,
Ringhofferova 115/1
kontaktní adresa:
Joštova 1, 350 02
Cheb

3.

STRABAG a.s.

Parková 1205/11,
32600 Plzeň

4.

STAMOZA,
Vrázova 2429/7, 350
společnost s ručením
02 Cheb
omezeným

45358800

9 459 112,32 Kč vč.
DPH

5.

EUROVIA CS, a.s.

Sedlecká 72
360 02 Karlovy Vary

45274924

9 588 626,45 Kč vč.
DPH

6.

COLAS CZ, a.s.

Praha 9, Vysočany,
Ke Klíčovu 191/9

26177005

8 903 866,59 Kč vč.
DPH

7.

Vodohospodářské
stavby, společnost s
ručením omezeným

Křižíkova 2393
41501 Teplice

40233308

8 857 414,05 Kč vč.
DPH

8.

Údržba silnic
Karlovarského kraje,
a.s.

Na Vlečce 177, 360
01 Otovice

26402068

8 467791,54 Kč vč.
DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Zadavatel nepoužil zadání této zakázky prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním či soutěžního
dialogu.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Zadavatel nepoužil zadání této zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Zadavatel nepoužil pro zadání této zakázky zjednodušený podlimitní režim.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Při podání nabídky byly použity pouze elektronické prostředky.
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Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Zadavatel v rámci zadávacího řízení nezjistil žádný střet zájmů u dotčených osob.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
Veřejný zakázka není nadlimitní, neboť nedosahuje stanovených finančních limitů pro nadlimitní veřejné
zakázky.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Zadavatel nepožadoval prokázání minimální výše obratu.
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
V Sokolově dne 15.04.2019
Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace, v.r.
Digitálně podepsal

Ing. Jan Ing. Jan Lichtneger
2019.04.15
Lichtneger Datum:
11:06:19 +02'00'
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