PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Veřejná zakázka na stavební práce
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“
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
16. 7. 2019 tuto písemnou zprávu.
I.

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

Evidenční číslo zakázky
Evidenční číslo zakázky: Z2019-008297.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem projektu je modernizace stávající křižovatky v Anenském údolí komunikace
II. třídy č. 210 s komunikací III. třídy 21042 v majetku Karlovarského kraje. Stavba
zahrnuje novostavbu mostu přes řeku Svatavu a demolici stávajícího přemostění s
rekultivací stávající části kom. III/21042 a modernizaci (novostavbu) komunikace v plné
délce 460,08 v šířkovém uspořádání S 7,5/70. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky
nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce, a.s., které ale nejsou součástí předmětu
plnění dle tohoto zadávacího řízení a budou realizovány samostatně přímo vlastníkem
těchto inženýrských sítí.
Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Sjednaná cena za předmět plnění ve smlouvě činí 98 740 847,62 Kč bez DPH.
II.

Označení účastníků zadávacího řízení včetně kritérií hodnocení

Nabídka č. 1
Účastník:

Metrostav a.s.

Sídlo:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Nabídková cena:

110 061 670,72 Kč bez DPH
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IČO: 00014915

Nabídka č. 2

Sídlo:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599

Nabídková cena:

99 834 717,51 Kč bez DPH

Název společnosti:

Nabídka č. 3
Název společnosti:

Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí

Správce sdružení nebo
společník 1:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Společník 2:

SMP CZ, a.s.

Sídlo:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Nabídková cena:

98 740 847,62 Kč bez DPH

III.

IČO: 45274924
IČO: 27195147

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení

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

Označení vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru

Nabídka č. 3
Název společnosti:

Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí

Správce sdružení nebo
společník 1:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Společník 2:

SMP CZ, a.s.

Sídlo:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Nabídková cena:

98 740 847,62 Kč bez DPH

IČO: 45274924
IČO: 27195147

Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž bude
hodnocena dle § 114 odst. 2 zákona a to na základě: Nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Veřejná zakázka
bude přidělena dodavateli, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. V případě
rovnosti cenových nabídek bude o pořadí nabídek rozhodovat čas doručení nabídky,
přičemž za výhodnější se bude považovat nabídka doručená dříve.
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Výsledek hodnocení
Na základě hodnocení bylo hodnotící komisí sestaveno následující pořadí nabídek:
Pořadí nabídek
podle hodnotícího kritéria

Účastník

Nabídková cena

1.

Společnost II/210 křižovatka
Anenské údolí

98 740 847,62 Kč bez DPH

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

99 834 717,51 Kč bez DPH

3.

Metrostav a.s.

110 061 670,72 Kč bez DPH

V.

Označení poddodavatelů

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.
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 nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
X.

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

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

Ing. Jan
Lichtneger

Digitálně podepsal Ing. Jan
Lichtneger
Datum: 2019.07.16 13:38:01
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_____________________________________________
Ing. Jan Lichtneger, ředitel
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