PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČO:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Oprava komunikací SFDI 2017 – druhá část
Část č. 1 – úseky v okresech České Budějovice a Strakonice
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil
tuto písemnou zprávu.
a) Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací III. třídy na území Jihočeského
kraje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt Oprava komunikací SFDI 2017 –
druhá část zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací III. třídy, které budou realizovány v
některých okresech Jihočeského kraje, a je složen z celkem 7 dílčích akcí. Celkem bude
modernizováno 7,433 km komunikací. Jedná se o stavební práce zahrnující frézování stávajícího
krytu, provedení spojovacího postřiku z asfaltové emulze, vyrovnání podkladu vozovky asfaltovým
betonem ACL a položení obrusné vrstvy krytu vozovky z asfaltového betonu ACO. Dále pak budou
provedeny úpravy krajnic z živičné recykláže, úpravy sjezdů na novou niveletu silnice a obnova
vodorovného dopravního značení. Vše v rozsahu a způsobem, jak je uvedeno v jednotlivých
technických zprávách. Základním cílem projektu je oprava povrchu vybraných úseků komunikací III.
třídy za splnění nároků na zlepšení jejich technického stavu a zlepšení bezpečnosti provozu na nich.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací a vzorem Smlouvy, které tvoří
přílohy zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 101 zákona, a to následujícím způsobem:
Část č. 1 - úseky v okresech České Budějovice a Strakonice
Část č. 2 - úseky v okresech Jindřichův Hradec a Tábor
Cena sjednaná ve smlouvě:
7 062 584,14 Kč bez DPH; 8 545 726,81 Kč vč. DPH
b) Použitý druh zadávacího řízení
Otevřené řízení

1

c) Označení účastníků zadávacího řízení
Sídlo / Místo podnikání,
Pořadové
Obchodní firma nebo
popř. místo trvalého
číslo
název / Obchodní firma
pobytu včetně země, z níž
nabídky
nebo jméno a příjmení:
pochází
Litvínovická 1478, 370 01
1.
SAM silnice a mosty, a.s.
České Budějovice

IČO

Nabídková
cena
v Kč bez
DPH

25018094

7 907 440,53

2.

STRABAG, a.s. Odštěpný
závod České Budějovice

Vrbenská 31, 370 06 České
Budějovice

60838744

7 156 286,45

3.

Skanska, a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00
Praha 8, Karlín

26271303

8 410 598,91

4.

ROBSTAV stavby

Pražská 483, 397 01 Písek

27430774

8 291 066,01

5.

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01
Strakonice

26018055

7 062 584,14

6.

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00
Praha 1

45274924

7 382 315,36

Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice

48035599

8 259 323,78

Kosovská 10, 586 37 Jihlava

26177005

9 765 751,79

7.
8.

SWIETELSKY stavební,
s.r.o. Odštěpný závod
Dopravní stavby JIH
COLAS CZ. a.s. Divize
silničního stavitelství –
oblast Jih

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Účastník č. …:
Obchodní firma nebo název / obchodní
------------------firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
------------------pobytu (příp. doručovací adresa):
------------------Právní forma:
------------------IČO:
Důvod vyloučení:

-------------------

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
ZNAKON, a.s.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
pobytu (příp. doručovací adresa):
akciová společnost
Právní forma:
IČO:

26018055

Odůvodnění výběru:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídka vybraného dodavatele byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Nabídky ostatních dodavatelů byly hodnoceny
jako ekonomicky méně výhodné. Vybraný dodavatel úspěšně prokázal splnění všech podmínek účasti
v zadávacím řízení.
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f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi
Obchodní firma nebo název / obchodní
----------firma nebo jméno a příjmení:
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
-------------------------------------------------------------------------h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
-------------------------------------------------------------------------i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--------------------------------------------------------------------------

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
--------------------------------------------------------------------------

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Zadavatel použil formu podání nabídek v listinné podobě. Ustanovení § 211 odst. 3 zákona nabývá
pro zadavatele na účinnosti až 18. 10. 2018.
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u jakékoliv osoby, která měla podíl na zadávacím řízení.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zakázka byla rozdělena na 2 části.
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu podle § 78 zákona.

Digitálně podepsáno
Jméno: Bc. Štěpán
Vondráček
Datum: 21.09.2017
15:00:45
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