Název
zadavatele:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo:

Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO:

70947023

Č. j.:

4/ZPR/2019

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000102“
Předmět veřejné zakázky: Modernizace stávající křižovatky, zájmové území je tvořeno parcelami silničního
tělesa a parcelami přilehlými k silnicím III/2201 a III/22134 a místní komunikace v ulici Čankovská (ul.
Hraniční) v Karlových Varech. Modernizace spočívá ve výstavbě okružní křižovatky o vnitřním # kruhu
15 m. Odvodnění je navrženo částečně pomocí silničních příkopů a pomocí uliční vpusti. Modernizace
křižovatky se dotkne i stávajícího vodovodu, který svojí trasou zasahuje do budoucího prostoru křižovatky,
musí se zřídit přeložka vodovodu. Jako samostatnou investici budou příslušní správci inženýrských sítí
provádět přeložku vedení NN a přeložku sdělovacího vedení. Vítězný dodavatel musí zajistit věcnou a
časovou koordinaci provádění těchto stavebních prací. Po dobu výstavby je nutná úplná uzavírka silnice
III. třídy č. 2201, 22134 a místní komunikace ul. Čankovská (ul. Hraniční) v maximální délce trvající 35
dní. Doprava bude vedena po označené objížďce po silnicích III. třídy 2201, 22134, 22129 a místních
komunikacích ul. Merklínská a Otovická. Modernizace křižovatky se také dotkne vodovodu, zřídí se
přeložka vodovodu. Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:
SO 100- Stavební úprava křižovatky
SO 301- Odvodnění křižovatky
SO 302- Přeložka vodovodu
Cena sjednaná ve smlouvě: 5 901 714,44 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Parková 1205/11, 32600 Plzeň

IČO:

60838744

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

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
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Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

1.

STRABAG a.s.

Parková 1205/11,
32600 Plzeň

60838744

7 141 074,47 Kč vč.
DPH

2.

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Zemská 259, 337 01
Ejpovice
nebo
České Budějovice 3,
Pražská tř. 495/58

48035599

7 283 216,43 Kč vč.
DPH

3.

EUROVIA CS, a.s.

Sedlecká 72
360 02 Karlovy Vary

45274924

8 619 871,51 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.
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):
Veřejná 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 30.04.2019
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Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace, v.r.

Ing. Jan
Lichtneger

Digitálně podepsal Ing.
Jan Lichtneger
Datum: 2019.04.30
13:08:17 +02'00'
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