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
Název zadavatele

IČO: 708 91 095, DIČ: CZ70891095
Osoba oprávněná jednat za veřejného zadavatele:
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

„II/112 Čechtice, most ev. Č. 112-035 přes strouhu před obcí
Čechtice“

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení zadávacího
řízení:

27. 12. 2018

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem stavby je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes strouhu u
obce Čechtice a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nosná konstrukce je tvořena
železobetonovým rámem vetknutým do základového pasu podporovaného pilotami. Založení mostu
je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách. Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým
zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou. Nový objekt je navržen dle ČSN EN 19912 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení modelem LM1.
2. Uzavřená smlouva a cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky byla uzavřena dne 8. 7. 2019.
Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem činí 6.648.488,63 Kč bez DPH.
3. Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané
dle ustanovení § 53 ZZVZ.
4. Označení účastníků zadávacího řízení:
Účastník č. 1

Identifikační údaje účastníka

AZ SANACE a.s., se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 250 33 514
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
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5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Identifikační údaje účastníka
č. 1
Identifikační údaje účastníka
č. 2

PORR a.s.
Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560
Starmosty s.r.o.
Se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha
IČO:071 22 764

Během procesu hodnocení dospěl Zadavatel k závěru, že nabídky účastníků č. 1, společnosti PORR a.s.,
IČO: 430 05 560 a č. 2, společnosti Starmosty s.r.o., IČO: 071 22 764 přesahují předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky, která byla v zadávací dokumentaci stanovena v maximální výši 6.702.700,84,- Kč bez
DPH. Předpokládaná hodnota byla stanovena jako hodnota limitní a nejvýše přípustná, přičemž účastníci,
kteří nabídnou vyšší cenu, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. Účastník č. 1 nabídl cenu ve výši
8.645.828,03,- Kč bez DPH a účastník č. 2 ve výši 8.109.686,39,- Kč bez DPH. Oba účastníci tak byli
vyloučeni ze zadávacího řízení.
6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
Zadavatel rozhodl na základě posouzení a hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení tak,
že vybraným dodavatelem v rámci shora uvedené veřejné zakázky je účastník:
AZ SANACE a.s., se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 250 33 514
Zadavatel rozhodl o výběru uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka splnila veškeré podmínky
a požadavky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci a dále veškeré požadavky ZZVZ.
Zadavatel vybral nabídku shora uvedeného účastníka, jelikož po vyloučení dalších účastníků zbyl
v zadávacím řízení jediný účastník.
7. Označení poddodavatelů:
Eduard Fleischer, IČO: 684 44 818, část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit:
Zeměměřická činnost
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.
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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.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Nepoužito.
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.
V Praze

Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
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