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 „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul.
Zemědělská“.
1. Identifikační údaje zadavatelů
Zadavatelé veřejné zakázky: níže uvedení zadavatelé vytvořili za účelem zadání
předmětné veřejné zakázky sdružení zadavatelů ve smyslu
ustanovení § 7 zákona. K veškerému jednání v rámci
společného zadávání je oprávněno město Cheb.
Zadavatel 1: město Cheb
Sídlo:

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

IČO:

00253979

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

Zadavatel 2: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:

Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO:

70947023

Zadavatel 3: CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo:

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO:

49787977

Profil zadavatele:

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

URL veřejné zakázky

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_605.html

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace ulice Zemědělská v Chebu v místní části Háje.
Součástí předmětu plnění je nový vodovodní řad, nová splašková kanalizace vč. čerpací
stanice a výtlaku do stávající gravitační stoky, nové odvodnění, gravitační zeď, jenž umožní
rozšíření chodníku v kritickém nepřehledném místě ulice a nový propustek převádějící vody
Hájského potoka pod komunikací. Mimo těchto hlavních stavebních objektů jsou součástí
i přeložky inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a mobiliář. Jedná se o I.
etapu. Na tuto etapu bude navazovat rekonstrukce křižovatky Zemědělská x Blanická x
K Hájům x Osvobození, která bude zadávána v samostatném zadávacím řízení.
CPV 45233123-7

Výstavba vedlejších komunikací a 45233160-8

Chodníky

a

jiné

zpevněné plochy.
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
03.07.2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212
zákona.
4. Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva
S ohledem na skutečnost, že bylo zadávací řízení zrušeno, nebyla podepsána smlouva
s žádným dodavatelem.
5. Účastníci zadávacího řízení
Číslo
nabídky

Účastník

IČO

1

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD
Zemská 259, 337 01 Ejpovice
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

48035599

2

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

00014915

3

„Společnost ul. Zemědělská, Cheb“
Vedoucí společník:
ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO: 28420403
Druhý společník:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb
IČO: 45358800

4

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

45274924

5

RECYS-MACH s.r.o.
č.p. 1, 356 01 Citice

26344955

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
7. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel v rámci zadávacího řízení nepřesně, neúplně a zejména v rozporu se zákonem
vymezil požadavky týkající se plnění veřejné zakázky, která jsou s ohledem na charakter
předmětné zakázky pro plnění zásadní, čímž se dopustil porušení ustanovení § 6 zákona.
Jelikož ve fázi posuzování nabídek nemůže zadavatel přijmout žádné opatření k nápravě výše
uvedených pochybení, které by mělo za následek porušení zákona, rozhodl zadavatel zrušit
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
8. 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) u žádné osoby nebyl v rámci tohoto zadávacího řízení zjištěn střet zájmů,
e) zadavatel nepožadoval prokázání ekonomické kvalifikace,
f)

nebylo použito jiných komunikačních prostředků pro podání nabídek než elektronických.

Zpráva byla vyhotovena dne

08.10.2019

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

