CJ MML 208898/21

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

„Regenerace

sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa“

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 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavební úprava části sídliště Ruprechtice,
konkrétně oblasti ulice Rychtářská. Oprava začíná na křižovatce ul. Rychtářské a ul.
Květnové revoluce a končí po 163,6m. Při levé straně komunikace je navrženo
15 parkovacích stání a při pravé straně 16 stání. Dále směrem k centru města se komunikace
zužuje až na šířku 3m. I zde jsou navržena parkovací stání, a to podélné a šikmé. Dále jsou při
ul. Rychtářské po obou stranách navrženy nové chodníky. Nedílnou součástí stavby jsou také
přeložky plynovodu, oprava stávajícího perkového chodníku včetně obnovení stávajícího
betonového schodiště a ocelového zábradlí, doplnění odpočinkových ploch městským
mobiliářem a rekonstrukce veřejného osvětlení. Dále kácení a výsadba stromů společně
s vysázením zeleně dle PD.

Cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva nebyla uzavřena.

2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 zákona.

3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka
č.

Účastník

IČ

Sídlo

1.

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

499 04 884

Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou
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2.

Metrostav a.s.

000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00
Praha 8

Účastník

IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

1.

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

499 04 884

13 749 446,48

2.

Metrostav a.s.

000 14 915

14 115 750,95

Nabídka č.

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. – překročení předpokládané maximální a nejvýše
přípustné hodnoty zakázky, z čehož plyne nesplnění zadávacích podmínek.
Metrostav a.s. - překročení předpokládané maximální a nejvýše přípustné hodnoty zakázky,
z čehož plyne nesplnění zadávacích podmínek.

5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Oba účastníci tohoto zadávacího řízení byli vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,
smlouva nebyla uzavřena.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5., pokud jsou zadavateli známy
Smlouva nebyla uzavřena.

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
Po vyloučení obou účastníků tohoto zadávacího řízení nezbyl žádný další účastník řízení.
Zadavatel tedy k okamžiku zániku účasti obou účastníků zrušil v souladu s § 127 odst. 1
zákona výše uvedené zadávací řízení.
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 7. října 2021

…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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