Písemná zpráva zadavatele
Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP + DPS

č. j.: MMP/220831/17

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Název veřejné zakázky:

Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP + DPS
I.

Označení zadavatele, použitý druh zadávacího řízení, předmět veřejné zakázky a cena
sjednaná ve smlouvě

Název veřejné zakázky:

Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP + DPS

Zadavatel:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení („DSP“)
a dokumentaci pro provádění stavby („DPS“) na novou vodovodní a kanalizační síť v souladu
s Generelem odvodnění města Plzně, Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod, schválenou
územně plánovací dokumentací, v části Plzeň - Výsluní, a to v rozsahu stanoveném v dokumentaci
pro územní rozhodnutí pro stavbu „Vodovod a kanalizace Výsluní“ z 12/2012 a v územním rozhodnutí
č. 5695.
Cena sjednaná ve smlouvě činí celkem 2.347.000,- Kč bez DPH.

II.

Označení účastníků zadávacího řízení

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 25.05.2017 do 10.00 hodin, obdržel zadavatel celkem tři (3)
nabídky od níže uvedených účastníků zadávacího řízení:
1. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
společnost s ručením omezeným
IČO: 250 23 829
se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
2. Valbek, spol. s r.o.
společnost s ručením omezeným
IČO: 482 66 230
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
3. Sweco Hydroprojekt a.s.
akciová společnost
IČO: 264 75 081
se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4
kontaktní adresa: Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7,
370 21 České Budějovice
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III.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení

Ze zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník.
IV.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru

Zadavatel k uzavření smlouvy vybral společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 264 75 081, se
sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 (dále jen „vybraný dodavatel“), který splnil veškeré zákonné
požadavky a veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovení ZZVZ a zadavatelem.
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena v souladu se zadávacími podmínkami na zadání
veřejné zakázky jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný účastník v předmětném zadávacím
řízení současně prokázal splnění veškerých podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených ZZVZ
a zadavatelem v zadávacích podmínkách pro zadání veřejné zakázky a zadavatel tak vybral účastníka
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ k uzavření smlouvy.
V.

Označení poddodavatelů dodavatelů

Vybraný dodavatel ve své nabídce prohlásil, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě,
a to konkrétně:
1. GeoTec-GS, a.s.
IČO: 252 03 431
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
 inženýrsko-geologický průzkum
2. Ing. Radek Hora
IČO: 876 47 095
se sídlem Haškova 807, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 geodetické zaměření

VI.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podmínku, že nabídky jsou dodavatelé oprávněni podávat
pouze v listinné podobě. Tuto podmínku stanovil zadavatel s ohledem na skutečnost, že dodavatelé
nemusí disponovat elektronickými prostředky nezbytnými k podání nabídky v elektronické podobě
a nemusí tak být schopni podat nabídku.
Zadavatel stanovil tuto podmínku rovněž s ohledem na skutečnost, že ustanovení ZZVZ, týkající se
povinné elektronizace zadávání veřejných zakázek, budou pro zadavatele účinná od 18.10.2018.
VII.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl–li střet
zájmů zjištěn

U žádné osoby podílející se na veřejné zakázce nebyl zjištěn střet zájmů.
V Plzni dne 06.09.2017
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP
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