PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ00266027
Mgr. Kamila Bláhová - starostka města

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
veřejná zakázka v souladu s § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), na stavební práce
Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000101
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místních komunikací a chodníků v Litvínově v ulici Ke
Střelnici a ulici Podkrušnohorská (úsek PKH pod ulicí Gorkého). Dojde zde k vybourání všech stávajících
povrchů komunikací a chodníků vč. obrubníků, stávající plochy pro popelnice a kontejnery budou
vybourány a provedou se nové. Stávající svislé dopravní značky zůstanou zachovány a nebudou se
měnit, vodorovné dopravní značení zde nebude.
II. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena
Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka

1.

Druhá severočeská stavební
společnost spol. s r.o.

2.

Raeder & Falge s.r.o.

3.

Vodohospodářské stavby,
s.r.o.

4.

STAVMAX Group s.r.o.

5.

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

6.

COLAS CZ, a.s.

7.

HERKUL a.s.

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

44223242

6 882 425,38

28714989

6 376 130,65

40233308

6 341 880,00

06080090

6 089 058,01

10442481

6 120 000,00

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

26177005

6 883 093,62

Obrnice 228, 43521 Obrnice

25004638

6 099 210,87

Sídlo
č.p. 300, 431 63 Perštejn
Přívozní 114/2, 410 02
Lovosice
Křižíkova 2393, 415 01
Teplice
Husova 434, Miřetice u
Klášterce nad Ohří,
431 51 Klášterec nad Ohří
Václava Majera 573,
440 01 Louny

III.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení.
Nikdo nebyl vyloučen.
IV. Identifikační údaje vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění
výběru jeho nabídky
Název účastníka: STAVMAX Group s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 060 80 090
DIČ: CZ 06080090
Nabídková cena bez DPH, která je zároveň cenou sjednanou za provedení předmětu veřejné zakázky ve
smlouvě o dílo č. KT/10759/19: 6 089 058,01 Kč
K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Odůvodnění výběru: vybraný dodavatel byl vybrán v souladu s § 122 odst.1 ZZVZ podle výsledku
hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel také splnil všechny požadavky v souladu se zadávací
dokumentací této veřejné zakázky.
V.

Označení poddodavatelů dodavatele

Název poddodavatele
HERKUL a.s.

Předmět poddodávky
Odstranění stávajících a pokládka nových
živičných povrchů

IC

Podíl na díle

25004638

24 %

VI. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita: nebylo použito.
VII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: nebylo použito.
VIII. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: nebylo použito.
IX. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomu došlo: zadávací řízení nebylo zrušeno.
X. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků: nerelevantní, zadavatel prováděl komunikaci s účastníky pouze
prostřednictvím elektronických nástrojů.
XI. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn: střet zájmů nebyl zjištěn.
XII. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): nerelevantní, jednalo se o zjednodušené podlimitní řízení.
XIII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §78 odst.3
ZZVZ: nebylo požadováno.

V Litvínově dne 27.09.2019
Zpracovala: Ing. Jitka Blovská, administrátor VZ
Schválila:

…………………………………………………………………
Ing. Eva Rambousková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

