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 „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa“.
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_654.html

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum
města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná
v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je
řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v podjezdech pod tratí
železnice, nová autobusová nástupiště a přístřešek, úprava vstupu a vjezdu do zahrádek Švédský
vrch.
Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI
PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jehož základě zajistí zvláštní užívání
komunikace pro provádění stavebních prací.
Zadavatel upozorňuje na podmínku uvedenou ve stavebním povolení, která se týká částečného
uzavření ulice Vrázova s kyvadlovým provozem. V době od 22.11.2020 – 28.02.2021 tak bude
úsek pod železničními mosty zprovozněn obousměrně minimálně v ložném asfaltu. V této době

budou stavební práce pozastaveny. Doba pozastavení stavebních prací se nezapočítává do termínu
dokončení stavebních prací.
Celková předpokládaná hodnota za předmět veřejné zakázky činí 22 500 000 Kč bez DPH.
CPV 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy a 45232400-6 Stavební práce na výstavbě
kanalizace.
3. Druh zadávacího řízení
Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce bylo zvoleno otevřené podlimitní řízení
dle § 52 zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 odst. 1 zákona dne 16.01.2020
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.
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí:
20 696 632,59 Kč bez DPH a 25 042 925,43 Kč včetně DPH.
Pro realizaci předmětu plnění budou využiti následující poddodavatelé:
MIDOS Cheb - Ing. Milan Dolejš, Antala Staška 43/47, 350 02, Cheb – Háje, IČO: 48339466;
GS - geodetické služby s.r.o., Na Rolavě 163/2, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 46882821;
TINA elektro, s.r.o., Hlavní třída 392/136, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 26040425; ATE,
s. r. o., Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb, IČO: 48360473; STAMOZA, společnost s ručením
omezeným, Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČO: 45358800; Zahradní a parková spol. s r.o.,
Plzeňská 608/17, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 25205978 a Muzeum Cheb,
příspěvková organizace Karlovarského kraje, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 02
Cheb, IČO: 00074276 provádějících následující práce: DIO, dopravní značení; geodetické
práce; veřejné osvětlení; optické vedení; světelná signalizace; přeložka plynovodu, přemístění
pilíře HUP a prodloužení STL; sadové úpravy a archeologický dohled.
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky
ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo. Na základě výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH bylo komisí stanoveno pořadí každé nabídky.
Dodavatel Komunikace Sokolov, Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČO: 28036166,
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou

v Kč bez DPH, doručil zadavateli dne 26.05.2020 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK 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 podaná nabídková cena v Kč bez DPH) a jeho
nabídka se tak stala ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel (ALGON, a.s.), 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 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

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

62743881

24 327 518,77

2

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

00014915

24 853 891,83

3

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

28420403

20 696 632,59

4

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

04852427

22 232 213,19

5

Komunikace Sokolov s.r.o.
Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

28036166

18 885 074,13

6

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

45274924

22 784 501,65

7

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

26177005

22 476 186,62

6. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení
V rámci 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

25.06.2020

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

