PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Veřejná zakázka na stavební práce
„II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
Ing. Jan Lichtneger, ředitel
70947023

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce dne
10. 6. 2019 tuto písemnou zprávu.
I.

Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení a cena sjednaná ve smlouvě

Evidenční číslo zakázky
Evidenční číslo zakázky: Z2019-008799.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem projektu je novostavba okružní křižovatky (umístěna cca v km 63,210, s vnějším
průměrem 50 m s jednopruhovým okružním pásem š. 4,70 m, dlážděným prstencem š. 2,50
m a středovým ostrovem D=35,60 m, který bude navýšen do kulového vrchlíku) na silnici
II/210 v provozním staničení cca km 62,897 – 63,523. Okružní křižovatka má tři ramena, kde
dvě jsou pokračování silnice II/210 a jedno dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky.
Součástí objektu je vybourání části stávající betonové zdi a zhotovení nové zárubní zdi s
napojením na stávající zeď. Dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky překonává dle
platného územní plánu obce Dolní Nivy lokální biokoridor, z toho důvodu je navržen
migrační objekt, který bude také sloužit pro převedení povrchových srážkových vod.
Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávaná v užším řízení dle § 58 a násl. zákona.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě není uvedena z důvodu, že zadavatel zrušil zadávací řízení,
protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které
nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
II.

Označení účastníků zadávacího řízení včetně kritérií hodnocení

Označení účastníků zadávacího řízení včetně kritérií hodnocení není uvedeno z důvodu,
že zadavatel zrušil zadávací řízení.
III.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
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IV.

Označení vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru

Označení vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru není uvedeno z důvodu,
že zadavatel zrušil zadávací řízení.
V.

Označení poddodavatelů

Označení poddodavatelů nejsou uvedena z důvodu, že zadavatel zrušil zadávací řízení.
VI.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem nebo jednacího řízení bez uveřejněním či zjednodušeného režimu

Tyto druhy zadávacích řízení nebyly použity.
VII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků

Při podání nabídky bylo připuštěno použití pouze elektronických prostředků.
VIII.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Nebyl zjištěn střet zájmů.
IX.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 zákona

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
X.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.
XI.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel konstatuje, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez
ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Tři dny před dnem pro podání
žádostí o účast, které se mělo uskutečnit 6. 6. 2019, zadavatel obdržel námitku proti zadávací
dokumentaci – kvalifikační dokumentace. Zadavatel si je vědom, že zadávací dokumentace
musí být zpracována dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jejím základě
bylo možno podat odpovídající a vzájemně porovnatelné nabídky. Zadavatel si proto ověřil
skutečnosti namítané stěžovatelem vedoucí k posouzení správnosti zadávacích podmínek, a
to zejména ke zjištění případných nesrovnalostí v zadávací dokumentaci, a dospěl k závěru,
že zadávací dokumentace by mohla obsahovat nesrovnalosti, které není možné odstranit bez
přepracování zadávacích podmínek. Současně zadavatel konstatuje, že poté co dojde k
úpravě zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce, zadavatel zahájí nové
zadávací řízení.

Ing. Jan
Lichtneger
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Ing. Jan Lichtneger, ředitel
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