PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název zadavatele

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095
Osoba oprávněná jednat za veřejného zadavatele:
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Zástupce zadavatele podle
§ 43 Zákona

Název veřejné zakázky

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 29293, se sídlem Vlastina 602/23, Severní
Předměstí, 323 00 Plzeň, IČO: 024 76 649
II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu
Veřejná zakázka je dle ust. (§ 52 písm. b) Zákona zadávána v
otevřeném podlimitním řízení.

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/124 v úseku od úrovňové křižovatky se silnicí I/3
po hranici okresu Benešov v délce 6,930 km, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde
několik bezpečnostních závad. Silnice v opravovaném úseku prochází obcemi Hory, Neustupov, Bořetice,
Sedlečko a Jiřetice. Za Jiřeticemi končí rekonstruovaná část na hranici okresu a Středočeského kraje.
Komunikace je kromě místní dopravy používána i dopravou tranzitní, což vyplývá ze sčítání dopravy.
2. Cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 24. 10. 2018. Cena sjednaná ve smlouvě je
79.564.334,29 Kč bez DPH.
3. Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané dle ustanovení § 52
písm. b) ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 10.07.2018 10:30, nabídku pouze účastníka:
Společnost PORR a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem vedoucího účastníka (PORR a.s.) Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430
05 560, skládající se ze společníků:
PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, akciová
společnost psaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006 a
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská
192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599, odštěpný závod společnosti zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032
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5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Zadavatel rozhodl na základě posouzení jediné nabídky podané do zadávacího řízení tak, že vybraným
dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je shora uvedení účastník: Společnost PORR a.s.
a SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem vedoucího účastníka (PORR a.s.) Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560, skládající se ze společníků: PORR a.s., se sídlem
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, akciová společnost psaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006 a SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO:
48035599, odštěpný závod společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032.
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky
a požadavky stanovené Zadavatelem v Zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky Zákona.
Zadavatel vybral nabídku shora uvedeného účastníka tak, jak odpovídá doporučení komise v této veřejné
zakázce.
Vzhledem k situaci, že výše uvedený účastník byl jediným účastníkem zadávacího řízení, nabídka
uvedeného účastníka byla vybrána bez provedení hodnocení ve smyslu ust. § 122 odst. 2 Zákona.
7. Označení poddodavatelů:
Vybraný dodavatel uvedl jako poddodavatele společnost M. Částka s.r.o., se sídlem
Praha 6, Mrkvičkova 1091/2, PSČ 16300, IČO: 27218643, a to pro část veřejné zakázky, která se týká
geodetických prací.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Nepoužito.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel v Zadávací dokumentaci v článku 10 stanovil podmínku pro podání nabídek v listinné písemné
formě v uzavřených obálkách v souladu s ZZVZ. Účinnost povinné elektronické formy komunikace mezi
zadavatelem a dodavateli ve vztahu k podání nabídek dle ust. § 211 odst. 3 ZZVZ nabývá účinnosti až
18. 10. 2018.
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13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku rozdělenou na části.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze, dne 31. 10. 2018
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