město Cheb

Písemná zpráva zadavatele
V souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel město Cheb uveřejňuje písemnou zprávu zadavatele
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská,
Cheb – I. etapa – MK Dukelská“.
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

město Cheb

Sídlo:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_584.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce části ulice Dukelská v Chebu, v úseku
mezi křižovatkami s ul. Evropská (silnice II/606) a Žižkova, vč. křižovatky s ul. Karlova.
Součástí rekonstrukce bude nové šířkové uspořádání, úprava konstrukčního souvrství
komunikace i chodníkových ploch, úprava odvodňovacího zařízení, veřejného osvětlení
a světelného signalizačního zařízení. V rámci rekonstrukce křižovatky budou zřízeny v ul.
Karlova podzemní kontejnery na tříděný domovní odpad. Délka opravované obousměrné
komunikace činí 215,00 m. Po obou stranách vozovky jsou navržena podélná parkovací stání
pro osobní automobily.
CPV 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací; 45233160-8

Chodníky

a

jiné

zpevněné plochy a 45316000-5 Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních
systémů.

3. Druh zadávacího řízení
Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce bylo zvoleno otevřené řízení dle § 52
zákona. Otevřené podlimitní řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne
01.04.2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212
zákona.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO: 28420403.
Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím následujících poddodavatelů:
GS - geodetické služby s.r.o., Na Rolavě 163/2, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, IČO:
46882821 provádějící geodetické práce.
MIDOS Cheb - Ing. Milan Dolejš, Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb – Háje, IČO: 48339466
provádějící dopravní značení.
TINA elektro, s.r.o., Hlavní třída 392/136, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 26040425
provádějící veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
11 704 422,38 Kč bez DPH;
14 162 351,08 Kč včetně DPH.
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost
nabídek ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena
podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v návrhu SOD. Na základě výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH bylo komisí stanoveno pořadí každé nabídky.
Dodavatel KKP stavební s.r.o. se sídlem Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov,
IČO: 26055236, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH, doručil zadavateli dne 11.07.2019 prostřednictvím
datové zprávy oznámení o odstoupení z veřejné zakázky.
S ohledem na tuto skutečnost bylo posouzení splnění podmínek účasti provedeno
u dodavatele ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO: 28420403, který
se umístil jako další v pořadí (druhá nejnižší podá nabídková cena v Kč bez DPH).
Dodavatel, jehož nabídka se stala po odstoupení účastníka zadávacího řízení, jenž podal
nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH, ekonomicky nejvýhodnější, prokázal splnění
požadované kvalifikace v plném rozsahu, jeho nabídka splnila všechny zákonné požadavky
a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Nabídka vybraného dodavatele byla také posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové
ceny se závěrem, že nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
5. Účastníci zadávacího řízení

Číslo
nabídky

Účastník

IČO

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1

ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

28420403

11 704 422,38

2

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

45358800

12 188 675,38

3

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

26177005

12 110 248,38

4

KKP stavební s.r.o.
Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov

26055236

11 554 976,42

5

STABIA s.r.o.
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

29111021

12 995 380,64

6

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, 351 35 Plesná

26403510

12 407 146,43

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Ostatní údaje
a) nebylo použito jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem,
b) nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění,
c) nebylo použito řízení ve zjednodušeném režimu,
d) zadávací řízení nebylo zrušeno,
e) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
f)

zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,

g) nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

22.08.2019

Jméno a příjmení osoby, oprávněné jednat
jménem zadavatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

