PÍSEMNÁ 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
Název zadavatele

Osoba oprávněná jednat za veřejného zadavatele:
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
a
město Benátky nad Jizerou
IČO: 00237442
Sídlo: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
zastoupené PhDr. Karlem Bendlem, starostou

Zástupce zadavatele podle
§ 43 Zákona

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 Tuřice - Kbel, I. etapa

Název veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební
v otevřeném řízení dle § 52 písm. b) Zákona

práce

zadávaná

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce silnice II/610 v úseku km 6,900 – 8,640.
Součástí předmětu veřejné zakázky je realizace celého uličního prostoru, tedy jak komunikace pro
automobilovou dopravu, tak i komunikace pro pěší, a dále řešení dopravy v klidu formou vybudování
parkovacích pruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce autobusových
zastávek Benátky nad Jizerou a Kbel, přičemž obě zastávky budou umístěny v autobusovém zálivu.
Předmětem veřejné zakázky je taktéž i umístění vybavení pozemní komunikace, a to zejména nového
veřejného osvětlení (SO. 401), výměna a doplnění svislého dopravního značení a vyznačení
vodorovného značení.
2. Uzavřená smlouva a cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 20. 5. 2019. Smlouva byla dne 21. 5.
2019 uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem činí 54 806 785,90 Kč bez DPH, celková cena
za dílo včetně DPH činí 66 316 210,94 Kč.
3. Druh zadávacího řízení:
Otevřené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 52 písm. b) Zákona na zadání podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce.
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4. Označení účastníků zadávacího řízení:
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 16. 1. 2019 12:00 hodin obdržel zadavatel celkem 6 nabídek
následujících účastníků zadávacího řízení:
Účastník
Nabídka č. 1

COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Nabídka č. 2

PORR a.s., IČO: 43005560
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Nabídka č. 3

EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Nabídka č. 4

STRABAG a.s., IČO: 60838744
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

Nabídka č. 5
Nabídka č. 6

ROBSTAV k.s., IČO: 27430774
Pražská 483, 39701 Písek
SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Není relevantní, žádný u účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.
6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Zadavatel rozhodl na základě posouzení nabídek podaných do zadávacího řízení tak, že vybraným
dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je účastník:
STRABAG a.s., se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČO: 60838744, akciová
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634.
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 na
základě provedeného hodnocení nabídek, v rámci něhož byla nabídka vybraného dodavatele
v souladu se zadávací dokumentací vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel provedl hodnocení nabídek následujícím způsobem:
Zadavatel stanovil v čl. 11 zadávací dokumentace základní hodnotící kritérium - ekonomická
výhodnost nabídky (dle § 114 Zákona). Komise v rámci ekonomické výhodnosti nabídky hodnotila
pouze nejnižší nabídkovou cenu. Předmětem hodnocení byla nabídková cena v Kč bez DPH uvedená
v Krycím listu každé nabídky.
Komise seřadila nabídkové ceny účastníků vzestupně od nejnižší po nejvyšší s následujícím
výsledným pořadím nabídek účastníků:
Pořadí

Účastník

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1

STRABAG a.s., IČO: 60838744
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

54.806.785,90 Kč

2

COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

61.294.752,75 Kč
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3

EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924
Národní 138/10, 110 00 Praha 1

65.432.000,00 Kč

4

PORR a.s., IČO: 43005560
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

66.894.800,00 Kč

5

ROBSTAV k.s., IČO: 27430774
Pražská 483, 39701 Písek

67.274.059,53 Kč

6

SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

72.865.093,42 Kč

7. Označení poddodavatelů:
Vybraný dodavatel uvedl ve své nabídce následující poddodavatele a jimi plněné části veřejné
zakázky:
Název poddodavatele

IČO a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou
bude poddodavatel plnit

EJK s.r.o.

IČO: 00663115, Benátky nad Jizerou,
Dražice nad Jizerou 75, PSČ 29471

veřejné osvětlení

Stavokomplet spol. s.r.o.

IČO: 47052945, Královická 251, 250
01 Zápy

kanalizace

Jaznak spol. s.r.o.

IČO: 4895262, Mladá Boleslav, Vinec
26, PSČ 29301

DIO, VDZ, SDZ

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 stanovil pro podání nabídek a další komunikaci použití
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
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14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, a to z důvodu, že předmět plnění veřejné zakázky
(stavební práce) představuje ucelený soubor prací, u něhož nelze připustit plnění ze strany rozdílných
dodavatelů.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu nad rámec dvojnásobku předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

Zadavatel uveřejnil oznámení ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. veřejné zakázky Z2018-036024.
V Praze

Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
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