PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce

„Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.

Režim veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídky

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a §
53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
6.277.260,- Kč bez DPH
03. 08. 2020 do 10:00 hod

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586
CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města,
tel. 354 228 284
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchů komunikace a zpevněných ploch v ul. Atletická, podél
části komunikace jsou opravována stávající kolmá parkovací stání. Navržená oprava a úprava se snaží
v maximální možné míře zachovat stávající polohu a k úpravám dochází pouze u některých sjezdů,
připojení a směrových oblouků. V současné době je ulice odvodněna do uličních vpustí, které jsou
svedeny do jednotné kanalizace, součástí opravy bude i úprava jejich výškového usazení
v komunikaci. Rovněž bude provedena revize a úprava stávajícího vodorovného a svislého dopravního
značení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6.277.260,- Kč bez DPH

3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Cena sjednaná ve Smlouvě s vítězným dodavatelem: 5.163.026,58 Kč bez DPH

4.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníků

IČ

1.

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o.

44223242

2.

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

25233866

3.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

48035599

4.

ROADFIN STAVBY s.r.o.

04852427

5.

KV Realinvest s.r.o.

29113903

6.

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

27977951

7.

ALGON, a.s.

28420403

8.

Komunikace Sokolov s.r.o.

28036166

9.

Street line s.r.o.

29104823

10.

EUROVIA CS, a.s.

45274924

11.

COLAS CZ, a.s.

26177005
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6.

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo:
Číslo
Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníků
nabídky
6.
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ
27977951

Odůvodnění výběru:
Nabídka účastníka č. 6 SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a
splnila veškeré požadavky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem, byla
vyhodnocena jako nejvhodnější.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi.

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

9.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita.

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito.
Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu bylo-li použito.
Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo.
Nepoužito.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity.
Jiné komunikační prostředky než elektronické nebyly použity. Veškerá komunikace mezi zadavatelem
a účastníky, včetně podání nabídek, proběhla prostřednictvím elektronických prostředků.
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14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn.
Střet zájmů nebyl zjištěn.

15. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Nerelevantní.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3.
V Sokolově dne 16. 10. 2020
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:

Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
20.10.2020 13:46

Renata Oulehlová, starostka
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