CJ MML 133594/20

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):
„Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí
– ul. Zahradní, Liberec“
1. 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: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava komunikace a chodníků v ulici Zahradní
v Liberci po předcházející rekonstrukci inženýrských sítí (plynovodu, kanalizace a
vodovodu). Konkrétně se jedná o úsek komunikace od křižovatky s ulicí Londýnská po
křižovatku s ulicí Norská o celkové délce 400 m s šíří vozovky 6,3 – 7,3 m.
Oprava spočívá v celkové obnově konstrukčních vrstev a povrchů vozovky, přilehlých
chodníků a zpevněných ploch. Nyní je komunikace lemována kamennou silniční obrubou a
předpokládá se její zpětné využití. V části, kde jsou navržena podélná parkovací stání, dojde k
zúžení chodníku a vznikne zde pouze odrazný pruh. Ve zbývající části bude zachována
stávající šíře chodníku, doplní se záhonové obruby a příslušné hmatové prvky v souladu
s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb. V místě křižovatky s ul. Růžodolská budou provedeny stavební úpravy pro 2
přechody pro chodce a 1 místo pro přecházení.
Součástí této zakázky je rovněž obnova odvodnění povrchu komunikace a oprava veřejného
osvětlení.
Cena sjednaná ve smlouvě
6.892.492,80 Kč bez DPH (8.339.916,29 Kč s DPH).
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č.
1.

Účastník
COLAS CZ, a.s.

IČ

Výše nabídkové ceny
v Kč bez DPH

Lhůta pro
dokončení výstavby

26177005

8.243.436,90

56
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2.

SILKOM, spol. s r. o.

46713158

7.109.680,20

70

3.

Bagro – Trans s.r.o.

25018329

7.028.191,20

60

4.

PERENA Liberec, s.r.o.

25005731

6.892.492,80

60

5.

STRABAG a.s.

60838744

6.863.479,70

63

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

PERENA Liberec, s.r.o.
Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou
25005731

Účastník č. 4, PERENA Liberec, s.r.o., se umístil jako první v pořadí v hodnocení (nabídky
byly hodnoceny dle hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky – kritérii
Celková nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 70 % a Lhůta pro dokončení výstavby
s váhou 30%) a jeho nabídka je v pořádku i z hlediska úplnosti.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy
Poddodavatel č. 1
Název obchodní firmy poddodavatele: Ing. Petr Šindelka
Sídlo/místo podnikání: Jindřichov 5, Jablonec nad Nisou
IČO: 01664352
Stručný popis předmětu plnění: hlavní stavbyvedoucí
Poddodavatel č. 2
Název obchodní firmy poddodavatele: Bagro – trans s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Rybízová 275, Liberec XXXI
IČO: 25018329
Stručná popis předmětu plnění: Zemní práce, HTÚ, VO
7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Nebylo použito.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.
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10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.
Liberec 08. 07. 2020
…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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