Název
zadavatele:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo:

Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO:

70947023

Č. j.:

6/ZPR/2019

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„II/208 Krásno - Bečov, část II.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000116“
Předmět veřejné zakázky: Jedná se o opravu silnice II/208 ve staničení 7,367 – 10,643 km mezi Krásno
a Bečov nad Teplou. V rámci plnění bude na stávajícím krytu provedeno doplnění rozlámaných a
propadaných hran, lokální opravy hloubkových poruch a vyrovnávky z nemodifikovaného asfaltu ACL 16.
Na takto připravený podklad budou provedeny spojovací živičné postřiky, pokládka nové ložní vrstvy z
asfaltové směsi ACL 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z asfaltové směsi ACO 11S v tl. 40 mm.
Po dokončení asfaltobetonových vrstev budou zřízeny nezpevněné krajnice z hutněného drceného
kameniva nebo recyklovaného asfaltobetonového materiálu. Ve vybraných úsecích, směrových obloucích,
budou krajnice zpevněny betonovými zatravňovacími tvárnicemi. Dále bude provedeno doplnění
dopravního značení: vodorovné znační (středové a vodící čáry) ze stěrkovacího plastu, osazení
vodících směrových sloupků a ve směrových obloucích svislých značek Z3. Součástí plnění je také
úprava zádržného zařízení: výšková úprava stávajících ocelových jednostranných svodidel a náhrada
ocelového zábradlí osazeného na příčných propustcích nově za ocelová jednostranná svodidla. V rámci
opravy odvodnění bude provedena oprava stávajícího propustku situovaného ve staničení 8,110 km a
odvodňovacího příkopu zpevněného betonovými žlabovkami.
Cena sjednaná ve smlouvě: 17 848 071,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo:

Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4 - Modřany

IČO:

27430774

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 včetně DPH.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO
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Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
číslo
Název
Sídlo
nabídky

IČO

Nabídková cena

48035599

21 938 286,80 Kč vč.
DPH

1.

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

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

2.

STRABAG a.s.

Parková 1205/11,
32600 Plzeň

60838744

21 930 176,76 Kč vč.
PH

3.

ROADFIN STAVBY
s.r.o.

Plzeňsku 1147, 330
27 Vejprnice

04852427

22 254 701,10 Kč vč.
PH

4.

BERGER BOHEMIA
a.s.

Klatovská 410/167
321 00 Plzeň, Litice

45357269

22 177 156,87 Kč vč.
DPH

5.

ALGON, a.s.

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

28420403

25 143 216,42 Kč vč.
DPH

6.

EUROVIA CS, a.s.

Sedlecká 72
360 02 Karlovy Vary

45274924

22 017 456,45 Kč vč.
DPH

7.

Mezi Vodami 205/29
ROBSTAV stavby k.s. 143 00 Praha 4 Modřany

27430774

21 596 166,43 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):
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
Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace, v.r.

Ing. Jan
Lichtneger

Digitálně podepsal Ing. Jan
Lichtneger
Datum: 2019.05.02 13:36:19 +02'00'
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