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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 III
- lokalita Letná - Stračí“
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 stavební úprava křižovatky Letná x Stračí, která se
nachází na hranici městské části Liberec-Růžodol I a Liberec-Staré Pavlovice. Délka úpravy
komunikace v ulici Letná včetně uvedené křižovatky je 308,5 m, dále délka úpravy v ulici
Selská je 81,2 m, vzhledem k návaznosti na uvedenou stavební úpravu křižovatky a
komunikace včetně systému odvodnění. Oprava a úprava komunikací pro pěší bude
provedena v úseku komunikace Letná v celkové délce 426 m a v ulici Selská v délce 6 m.
Jedná se o stavební úpravu stávající křižovatky a přilehlého úseku komunikace v souvislosti
s osazením systému SSZ pro řízení dopravy. Vzhledem k této úpravě bude dále přistoupeno
k obnově a rozšíření chodníků, autobusových zastávek a systému odvodnění komunikace.
V celém dotčeném úseku komunikace bude provedena obnova krytu vozovky s lokální
výměnou konstrukce vozovky. Součástí stavby bude také provedení ochrany a přeložek
dotčených IS.
Cena sjednaná ve smlouvě
14.341.000 Kč bez DPH (17.352.610 Kč s DPH).
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č.

1.

Účastník

EUROVIA CS, a.s.

IČ

45274924

Sídlo
U Michelského lesa
1581/2, Michle, 140
00 Praha 4
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Výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH

14.341.000
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2.

SWIETELSKY stavební
s.r.o.

48035599

Sokolovská 192/79,
186 00 Praha 8

15.038.775,08

3.

STRABAG a.s.

60837744

Kačírkova 982/4,
Jinonice. 158 Praha 5
– Jinonice

14.948.311,34

4.

1. jizerskohorská
stavební společnost,
s.r.o.

49904884

Pražská 392,
Hodkovice nad
Mohelkou 463 42

14.866.642,66

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
IČ

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
45274924

Účastník č. 1, EUROVIA CS, a.s., se umístil 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.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy
Bez poddodavatelů.
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.
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.
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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 07. 07. 2021
…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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