CJ MML 141880/22

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

„Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec –
úprava ramen křižovatky“
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 rozšíření vozovky na ramenech křižovatky ulic
Švermova, Jungmannova, Žitavská pro výstavbu nových řadicích pruhů a s tím související
úpravou světelného signalizačního zařízení. Celková délka upravovaných úseků komunikací
v rámci dotčené křižovatky je přibližně 235 m.
V místech, kde dojde k rozšíření vozovky za účelem přidání řadicích pruhů, bude odstraněn
stávající povrch a následně vytvořena konstrukce komunikace. Nové konstrukce jsou
navrženy dle TP 170 „Katalog vozovek pozemních komunikací“. Výkop zeminy bude
proveden v místě rozšíření vozovky komunikací do stávajících nezpevněných ploch
s travnatým povrchem. V hranicích úprav bude odstraněn stávající asfaltový kryt vozovky
frézováním a lokálně stávající konstrukce chodníku a stezky pro chodce a cyklisty z důvodu
rozšíření vozovky v ramenech křižovatky. Závěrem bude odfrézován asfaltový kryt
komunikace v celém rozsahu úprav křižovatky s reprofilací do předepsaných sklonů a
následně položena obrusná vrstva. Odvodnění v prostoru upravované křižovatky je řešeno
podélným a příčným spádováním do stávajícího systému odvodnění. Výškové osazení
uličních vpustí, šoupat a šachet IS bude provedeno na budoucí výšku komunikace dle situace
v místě stavby. V rámci stavby dojde k posunu 1 uliční vpusti v ulici Jungmannova a nově
bude na rameni křižovatky Jungmannova – Žitavská nahrazena vpusť horskou vpustí.
V rámci stavby dojde k úpravě svislého i vodorovného dopravního značení. Na vozovce
budou pomocí nového vodorovného značení zobrazeny upravené řadicí pruhy a zároveň dojde
k s tím související úpravě svislého dopravního značení.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 této výzvy k podání
nabídek a zadávací dokumentace - projektové dokumentace ve stupni PDPS č. zak. 2021 007 z 03/2022 – „Křižovatka Švermova x Jugmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec –
úprava ramen křižovatky“, kterou zpracovala projektová kancelář MDI plan s.r.o.,
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IČO 05444314, se sídlem Generála Svobody 25/108, 466 01, Liberec XII – Staré Pavlovice;
zodpovědný projektant Ing. Miroslav Belda.
Smlouva nebyla uzavřena.
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Žádný subjekt nepodal do zadávacího řízení nabídku.
4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný subjekt nepodal do zadávacího řízení nabídku.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Smlouva nebyla uzavřena.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), 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.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadavateli nebyla do konce lhůty pro podání nabídek doručena žádná nabídka.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Žádný subjekt nepodal do zadávacího řízení nabídku.
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)
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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 23. 06. 2022

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