CJ MML 247585/21

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 - II“
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 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.
Vzhledem k tomu, že součástí plnění této zakázky jsou přeložky plynovodu, musí být
zhotovitel (případně účastníkem vybraný poddodavatel) prací na tomto zařízení odsouhlasen
správcem plynárenského zařízení. Jelikož práce na tomto stavebním objektu musí být
v souladu se standardy správce plynárenského zařízení prováděny pouze a výhradně
certifikovaným realizátorem, předloží vybraný dodavatel, v souladu s § 104 zákona, před
uzavřením smlouvy buď certifikát GAS s.r.o. - v rozsahu P2 nebo P3, nebo certifikát
vystavený Českým plynárenským svazem. Seznam certifikovaných zhotovitelů je
k nalezení na: https://www.gasinfo.cz/registr/organizaci.
Cena sjednaná ve smlouvě
12.969.444,60 Kč bez DPH (15.693.027,97 Kč s DPH).
2.

Použitý druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení.

3.

Označení účastníků zadávacího řízení
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Nabídka č.

Účastník

IČ

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

1.

STRABAG a.s.

60838744

14.491.574,47 Kč

2.

EUROVIA CS, a.s.

45274924

15.638.244,04 Kč

3.

Bagro-Trans s.r.o.

25018329

13.615.200,63 Kč

4.

Metrostav a.s.

00014915

12.969.444,60 Kč

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

Metrostav a.s.

Sídlo

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO

00014915

Účastník Metrostav 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.
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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 30. 11. 2021

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