PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1.

Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:

Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
zastoupený: Martin Herman, radní pro oblast investic a
veřejných zakázek (dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení zadávacího řízení:

10.05.2018

Registrační číslo veřejné zakázky:

Profil zadavatele: P18V00000260

2.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je stavby je kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů
(soumostí) vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu
nových mostních objektů.
Nové mosty samostatné konstrukce budou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná
konstrukce bude monolitická, železobetonová. Příčle rámů budou v podélném směru
náběhovaná. Na koncích mostů bude silniční těleso zajištěno rovnoběžnými železobetonovými
křídly, svahy tělesa budou zpevněny kamenem do betonu. Založení obou mostů bude plošné s
výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech budou zbudovány nové římsy a osazena
nová ocelová zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2. Šířkově budou mosty uspořádány se
dvěma jízdními pruhy o celkové volné šířce mostu 6,50 m. Zatížitelnost objektů po přestavbě
bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1 dle ČSN EN 1991-2,
tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t.

3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
11.912.991,70 Kč bez DPH, tj. 14.414.719,98 Kč s DPH

4.

Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1

Identifikační údaje účastníka:

5.

M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868

Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
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6.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 1:
Identifikační údaje účastníka

M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868

Odůvodnění výběru
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

7.

Poddodavatelé dodavatele
M.I.S, a.s.
se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ 42195683
- Laboratorní práce
M – PROJEKCE s.r.o.
se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ 05061415
- Projekční práce
Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.
se sídlem: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
IČ 45536058
- Geodetické práce, prokázání profesní způsobilosti
4G consite s.r.o.
se sídlem: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
IČ 27624218
- Geodetické práce, prokázání profesní způsobilosti
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČ 04381823
- Stavbyvedoucí, prokázání technické kvalifikace
FREKO a.s.
se sídlem: Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10
IČ 24730653
- Frézování
Dopravní značení K. H. s.r.o.
se sídlem: Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
IČ 03893279
- DIO
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8.

Zrušení zadávacího řízení
Netýká se.

9.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Elektronické prostředky nebyly při podání nabídky použity, a to s ohledem na ustanovení § 279
odst. 2 zákona. Nabídka byla v souladu se zadávacími podmínkami podána v listinné podobě.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.
11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval.
12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky
Netýká se.

V Praze dne 3. 10. 2018

Martin Herman, v.r.
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
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