CJ MML 223597/17

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné
signalizace Kunratická“
A. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace a postupná obnova chodníků,
přechodu a místa pro přecházení, a to v prostoru křižovatky s ul. Kunratickou, sil. III/290.
Dále je předmětem plnění rekonstrukce povrchů řešených chodníků, komunikací, křižovatek
ulic Hrubínova – Kunratická a Hrubínova – Olbrachtova včetně obnovy přechodu pro chodce
s doplněním světelné signalizace, místa pro přecházení a zálivy pro autobusovou dopravu a
vjezdy na soukromé pozemky.
Cena sjednaná ve smlouvě
4.321.000 Kč bez DPH (5.228.410 Kč s DPH).
B. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
C. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č.

Účastník

IČ

Sídlo

1.

CROSS Zlín, a.s.

60715286

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

2.

STRABAG a.s.

60838744

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

3.

EUROVIA CS, a.s.

45274924

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

1/3

CJ MML 223597/17

D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Nabídka č.

1.

Účastník

CROSS Zlín, a.s.

IČ

60715286

Důvod vyloučení
Účastník byl v souladu s § 48 odst. 8 zákona
vyloučen - účastník předložil na základě výzvy
dle § 122 odst. 3 zákona, osvědčení, která
nejsou souladná s požadavky kladenými
v zadávacích podmínkách.

E. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
121 – Akciová společnost
45274924

Účastník č. 3, EUROVIA CS, a.s., se umístil, po vyloučení účastníka CROSS Zlín, a.s., jako
první v pořadí v hodnocení (nabídky byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena) a jeho nabídka je v pořádku i
z hlediska úplnosti.
F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy
Bez poddodavatelů
G. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Nebylo použito.
H. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
I. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
J. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
K. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Povinnost elektronické komunikace dle § 211 zákona nabývá účinnosti dle § 279 zákona
dnem 18. října 2018.
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L. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
M. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
N. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.

Liberec 30. 10. 2017
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
…………..............................................
Tibor Batthyány, v. r.
primátor
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