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:

Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov a související
revitalizace veřejného prostranství
veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební
práce
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V00000001

I. Předmět veřejné zakázky
Jedná se o stavební práce související s provedením revitalizace veřejného prostranství sídliště
Vinohradská v Litvínově spočívající v opravě krytu komunikací a chodníků, obnově lamp a kabelů
veřejného osvětlení, revitalizaci veřejné zeleně a městského mobiliáře. Součástí stavby je vybudování
nových parkovacích míst u bytových domů (neprůjezdná parkoviště s obratištěm, parkoviště s kolmým
řazením) a oprava místní účelové komunikace ke garážím. V rámci akce je řešeno též odvodnění
zpevněných stávajících a nových ploch.
II. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena
Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka

Sídlo

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1.

AQUA zemní práce s.r.o.

Litvínov - Hamr, Mlýnská 46,
PSČ 43542

25031562

11.987.000,00

2.

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Louny, Václava Majera 573,
PSČ 44001

10442481

10.869.900,00

3.

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158
00 Praha 5

60838744

11.504.664,12

4.

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

25008196

14.430.489,89

5.

Silnice Topolany a.s.

Nerudova 67/10, 430 01
Chomutov

05758734

10.652.309,98

6.

TELKONT s.r.o.

Teplice, U Pivovaru 136, PSČ
41501

25467069

11.301.321,83

7.

ALGON, a.s.

Ringhofferova 115/1, Třebonice,
155 21 Praha 5

28420403

10.790.715,87

8.

FREIBAU s.r.o.

U Demartinky 2561/1a,
Smíchov, 150 00 Praha 5

02094240

10.321.018,57

9.

HERKUL a.s.

Průmyslová 228, 435 21
Obrnice

25004638

8.991.386,87

III.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení.
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
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IV. Identifikační údaje vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění
výběru jeho nabídky
Název účastníka:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:

HERKUL a.s.
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
25004638
CZ 25004638

Nabídková cena bez DPH, která je zároveň cenou sjednanou za provedení předmětu veřejné zakázky ve
smlouvě o dílo č. KT/11919/22: 8.991.386,87 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
V nabídce vybraného dodavatele nebyli uvedení žádní poddodavatelé.
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 podlimitní veřejnou zakázku.
XIII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3
ZZVZ: nebylo požadováno.

V Litvínově dne 14.4.2022
Schválil:
…………………………………………………………………
Ing. Michaela Sloviaková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Elektronický podpis - 14.4.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Michaela Sloviaková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 25.10.2022 13:13:30-000 +02:00

