CJ MML 039093/22

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon):
„Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec - 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 oprava stávající zdi podchycující místní
komunikaci – ul. Ondříčkova v Liberci. Oprava zdi je navržena z důvodu havarijního stavu,
který vyplynul ze závěru diagnostického průzkumu provedeného v říjnu 2017 firmou
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. V rámci opravy bude stávající zeď odstraněna a
nahrazena železobetonovou úhlovou zdí. Nově navržená zeď má délku 165,0 m a výška zdi je
proměnná 1,018 – 3,33 m. Stěna úhlové zdi je navržena v tloušťce 0,30 m, základ zdi ve dvou
šířkách 1,25 m a 1,70 m a výškou 0,30 m. Dilatace nové opěrné zdi je navržena po 5 m. Do
vrchní části zdi bude kotveno ochranné zábradlí a žulová kamenná deska, tvořící obklad
římsy.
Při odstraňování stávající zdi dojde k odbourání části konstrukce vozovky, proto budou práce
probíhat po etapách a za úplné uzavírky místní komunikace pro motorová vozidla, dle
možnosti stavby bude povolen pohyb pro pěší. Podél stávající opěrné zdi (v krajnici vozovky)
se nachází zemní kabelové vedení veřejného osvětlení, dále vedení CETIN a kabel VN 35 kV
v majetku ČEZ Distribuce a.s. Před zahájením prací na opravě zdi bude nutné zajistit ochranu
kabelu VN, u kterého se předpokládá ponechání ve stejné pozici. Provizorní přeložku vedení
CETIN projedná a zajistí sám objednatel. Dočasné přemístění kabelového vedení a stožárů
VO je zahrnuto do plnění této zakázky. Všechny tyto činnosti musí být koordinovány.
Cena sjednaná ve smlouvě
9.890.957,46 Kč bez DPH (11.968.058,52 Kč s DPH).
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
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3. Označení účastníků zadávacího řízení
Sídlo

Výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH

Nabídka č.

Účastník

IČ

1.

BREX, spol. s r.o.

40232549

Karlovská 205, 460
10 Liberec XXII Horní Suchá

9.890.957,46 Kč

2.

Skanska a.s.

26271303

Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8

12.437.939,45 Kč

3.

Metrostav Infrastructure
a.s.

24204005

Koželužská 2246/5,
180 00 Praha 8 Libeň

12.378.820,18 Kč

4.

b2 Liberec s.r.o.

06828647

Hodkovická 135, 463
12 Liberec

12.834.705,19 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
Sídlo
IČO

BREX, s.r.o.
Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá
40232549

Účastník BREX, s.r.o. 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 16. 02. 2022

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