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

Veřejná zakázka:
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov

1.

Označení zadavatele:

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:

2.

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
00259586
Bc. Jan Pícka, starosta

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby ,,Stavební úpravy komunikace ul.
Spartakiádní, SokolovStavba řeší rekonstrukci místní komunikace v ulici Spartakiádní, ve městě
Sokolov. Rekonstrukce ulice Spartakiádní je navržena v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou po
křižovatkový rozjezd u přemostění Lobezského potoka (spojení ulic Spartakiádní a Boženy Němcové).
Dclka řešeného úseku je 0,470 km. Místní komunikace je navržena v kategorii MO 7,0/50, tj. 6,0 m
mezi obrubami, kolmá parkovací stání o délce 5,0 m a šířce 2,50 m (2,75 m krajní stání, 3,50 m
vyhrazené stání), komunikace pro pěší o minimální šířce 2,0 m. Součástí rekonstrukce jsou úpravy
bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, vě. vyvolaných
přeložek sítí technické infrastruktury.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 17 963 703,- Kč bez DPH

3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

1 I 765 949,03 Kč bez DPI I

4.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo
nabídky

6.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

IČ

Sídlo

1.

ALGON, a.s.

28420403

Ringhofferova
PSČ 155 21

1/115,

Praha

5,

2.

STRABAG, a.s.

60838744

Na Bělidle
PSČ 150 00

198/21,

Praha

5,

3.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

48035599

Pražská
tř.
495/58,
Budějovice 3, PSČ 370 04

5.

KV Realinvest s.r.o.

29113903

Chebská
204/71,
Karlovy Vary - Dvory, PSČ 360 06

6.

SMP CZ, a.s.

27195147

Pobřežní
667/78,
PSČ 186 00

Praha

8,

7.

COLAS CZ, a.s.

26177005

Ke
Klíčovu
PSČ 190 00

Praha

9,

8.

EURO VIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

45274924

Národní 138/10, Praha - Nové
Město, PSČ 110 00

9,

České

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Číslo
nabídky
3.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce
SWIETELSKY stavební s.r. o.

Sídlo

IČ
48035599

Pražská
tř.
495/58,
Budějovice 3, PSČ 370 04

České

Nabídka dodavatele splnila veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Nabídka se dle
kritéria ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídková cena umístila jako pivní v pořadí.

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi.

Nepoužito.

9.

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

Nepoužito.
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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, proběhlo prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
EZAK.

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 26.06.2017
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