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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):
„Souvislá údržba po opravách IS – Slovanské údolí a Javorová, 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 lokalitě
Slovanské údolí a ulice Javorová po předcházející rekonstrukci inženýrských sítí (plynovodu,
kanalizace, vodovodu).
Oprava spočívá v celkové obnově konstrukčních vrstev a povrchů vozovky, přilehlých
chodníků a zpevněných ploch v celkové délce 778m. Komunikace bude opravena ve
stávajícím prostorovém uspořádání. Stávající asfaltový povrch bude částečně zachován a
částečně vyměněn za kamennou dlažbu. V křižovatkách ulic Purkyňova x Javorová,
Purkyňova x Slovanské údolí a Purkyňova x Horova budou realizovány zvýšené křižovatkové
plochy z kamenné kostky se zvýšením o 80 mm. V křižovatkách ulic Javorová x
Stroupežnického a Javorová x Slovanské údolí budou křižovatkové plochy provedeny
z kamenné kostky bez zvýšení z důvodu velkého podélného spádu v křižovatkách. Parkovací
pruhy a zpevněné krajnice budou provedeny s krytem z kamenné dlažby. Povrchy chodníků
budou z kamenné mozaiky a budou doplněny o hmatové a vodící prvky dle vyhlášky č.
398/2009 Sb. Parametry chodníků zůstanou zachovány dle stávajícího stavu. Stávající uliční
vpusti budou upraveny a budou doplněny 4 ks nových uličních vpustí.
Obnova veřejného osvětlení bude provedena v rozsahu stávajícího stavu, v rámci stavby dojde
k výměně zemní kabelové trasy, výměně stožárů i svítidel. V souběhu s kabelovou trasou
bude dále položena rezervní chránička. Trasa VO bude napojena na stávající rozvody VO ve
stávajících osvětlovacích bodech.
S ohledem na skutečnost, že realizaci veřejné zakázky předchází rekonstrukce inženýrských
sítí, přičemž u kanalizace a vodovodu se počítá s rozdělením do let 2021 – 2022, bude nutné
uzpůsobit této skutečnosti i termín realizace stavebních prací na opravě povrchů. V roce 2021
se uskuteční opravy v ulicích Javorová, Jihlavská, Stroupežnického a Elišky Krásnohorské a
v roce 2022 pak v ulicích Slovanské údolí a Purkyňova. Vlivem nepředpokládatelných
komplikací na opravách inženýrských sítí se rekonstrukce komunikací ulic Javorová,
Jihlavská, Stroupežnického a Elišky Krásnohorské uskuteční až v roce 2022. Tyto
komunikace budou opraveny prvotně v začátku stavební sezony 2022, následně bude zahájena
1/3

CJ MML 048859/22

rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Slovanské údolí a Purkyňova a poté by se dokončila
rekonstrukce zbylých komunikací.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této výzvy k podání
nabídek a zadávací dokumentace - projektové dokumentace ve stupni DPS č. zak. 20 - 64
z 12/2020 – „Souvislá údržba po opravách IS – Lokalita Slovanské údolí a Javorová,
Liberec“, kterou zpracovala NÝDRLE projektová kancelář, IČO 61316733, se sídlem U Sila
1328, 463 11, Liberec 30, zodpovědný projektant SO 101 KOMUNIKACE: Ing. Zbyněk
Nýdrle, osvědčení ČKAIT č. 0500561, SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Martin Müller,
osvědčení ČKAIT č. 0501002.
Cena sjednaná ve smlouvě
11.881.082,10 Kč bez DPH (14.376.109,34 Kč s DPH).
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka
č.

Účastník

IČ

Výše nabídkové ceny v Kč bez
DPH

1.

Metrostav Infrastructure a.s.

24204005

7.114.245,10 Kč

2.

Strabag a.s.

60838744

15.560.762,92 Kč

3.

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

49904884

11.881.082,10 Kč

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

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

Sídlo

Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO

49904884

Účastník Metrostav Infrastructure a.s. se umístil jako první v pořadí v hodnocení (nabídky
byly hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti – 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.
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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.
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 1. 3. 2022
…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec

3/3

