P ÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“
nebo „Zákon“)
Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095
Osoba oprávněná jednat za veřejného zadavatele:
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Název zadavatele

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, PSČ: 250 01, IČ: 00240079
Zastoupený: Ing. Vlastimil Picek, starosta
Zástupce zadavatele
§ 43 zákona

podle

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/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská
– Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Veřejná zakázka je dle ust. § 52 písm. b) Zákona zadávána
v otevřeném podlimitním řízení.

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - rekonstrukce silnice II/101 (ul. Průmyslová) a
II/610 (ul. Pražská) a ul. Seifertova ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Silnice č. II/101 plní funkci sběrnou, prochází napříč celým městem. Jelikož silnice II/101
spojuje město s dálnicí D10 (Praha – Mladá Boleslav - Liberec), dálnici D11 (ve směru na Jirny
a Úvaly) a na druhé straně vede přes Kostelec nad Labem a Neratovice až k dálnici D8 (Praha Teplice), jedná se o velmi významnou a frekventovanou komunikaci. Silnice č. II/610 je pro
dotčenou oblast variantní komunikací k dálnici D10, spojuje tedy Brandýs nad Labem s Prahou.
Slouží také jako hlavní příjezdová komunikace do města ve směru od Dřevčic a pražských
městských částí Vinoř a Kbely.
Podrobný popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, která je
uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html.
2. Cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouva na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 4. 3. 2019. Cena sjednaná ve smlouvě je
73.499.835.42 Kč bez DPH.
3. Druh zadávacího řízení:
Otevřené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle ustanovení § 52 odst.
b) Zákona.
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4. Označení účastníků zadávacího řízení:

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 5. 10. 2018, nabídky následujících
účastníků:
(a) PORR a.s., se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560
(b) Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00
Praha 8 – Karlín, skládající se z:
Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín, IČO:
48035599
Společník č. 2: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522
Společník č. 3: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094
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 o výběru dodavatele Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM, se
sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín, skládající se z (1) Správce: SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 48035599, (2) Společníka č. 2: GEOSAN GROUP a.s.,
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522 a (3) Společníka č. 3: SaM silnice a
mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094. Nabídka vybraného
dodavatele totiž 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 na základě provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla nabídka
vybraného dodavatele v souladu se zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
7. Označení poddodavatelů:
Vybraný dodavatel uvedl následující poddodavatele:

Poddodavatel

IČO a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou
bude poddodavatel plnit

STAVOKOMPLET spol.
s.r.o.

IČO:
47052945,
se
sídlem
Královická 251, 250 01 Zápy.

Vodovod, kanalizace

RAISA spol. s.r.o.

IČO:
43005071,
se
sídlem
Havlíčkova 822. 280 02 Kolín.

Veřejné osvětlení

Quo s.r.o.

IČO:
26487985,
se
sídlem
Benešov, Křižíkova 2158, 256 01

Dopravní značení
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mmcité + a.s.

IČO: 25330781, se sídlem Bílovice
687 12, č.p. 519

Protihluková stěna

Obora – Okrasné a
ovocné školky Valdice
s.r.o.

IČO: 25921487, se sídlem Jičín –
Sedličky 9, 50601.

Sadové úpravy

A-Z PREZIP a.s.

IČO: 25969901, se sídlem Chrudim
IV., Pardubická 326, 537 01

Vrty, zakládání

VIALIT SOBĚSLAV spol.
s.r.o.

IČO: 14504456, se sídlem Na
Švadlačkách 478, Sobslav II, 392
01 Soběslav

Živičné postřiky

M. Částka, s.r.o.

IČO: 27218643, se sídlem Praha 6,
Mrkvičkova 1091/2, 163 00

Geodetické práce

OK Stavby s.r.o.

IČO: 26763982, se sídlem Libiš,
Mělnická č.p. 73, 277 11

Zemní práce

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. Následující úkony po nabytí účinnosti již byly realizovány výlučně elektronickou formou.
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:
Nepřiléhavé, jelikož se jednalo o podlimitní veřejnou zakázku. Zadavatel přesto uvádí, že veřejná zakázka
nebyla rozdělena na části, a to z důvodu, že předmět plnění veřejné zakázky (stavební práce) představuje
ucelený systém, u něhož nelze připustit plnění ze strany rozdílných dodavatelů. Plnění veřejné zakázky
není možné rozdělit na části, neboť plnění v rámci jednotlivých částí by nevedlo k účelu a použití systému
pro potřeby zadavatele.
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15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ, tedy nestanovil požadavek na obrat nad
rámec zákonných limitů.

V Praze

Martin Herman,
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
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