Rozhodnutí dle §122 ZZVZ / oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ
Zadavatel:
Název:
IČO:
Sídlo:
vyř.:
č.j.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
72053119
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Ludmila Kvardová

tel.
377 172 412
ludmila.kvardova@suspk.eu

email:

2321/19/SÚSPK-P

Veřejná zakázka:
II/186 Průtah Plánice
Předpokládaná hodnota VZ:
Zadávací řízení:

63 820 000,00 Kč
otevřené řízení / podlimitní

Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně
vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude
vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.

Předmět plnění VZ:

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Z-2019-003744
P19V00000080

Vybraný dodavatel
pořadí
malý či
po
střední
hodnoce
podnik
ní

1

NE

doklad č.

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v
Kč bez DPH

40233308

Vodohospodářské stavby,
s.r.o., Divize 3

Presslova 13, 301 00 Plzeň

60533786,2

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

1

čestné prohlášení ve vztahu § 75 odst. 1 písm. c) a d) ZZVZ

2

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3

osvědčení o autorizaci-Pavel Wanka + životopis

4

osvědčení o autorizaci-Jan Severa + životopis

5

seznam techniků

6

seznam stavebních prací obdobného charakteru+reference

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele vč. dokladů, kterými
vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti.
údaje rozhodné pro prokázání splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Zadavatel požadoval prokázání oprávnění dodavatele k
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oboru:
Dodavatel prokázal oprávnění k podnikání v daném oboru dokladem ve výše uvedeném seznamu č.

2
údaje rozhodné pro prokázání splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Zadavatel požadoval po dodavateli prokázání odborné
způsobilosti - doklad o autorizaci v oboru :

dopravní stavby (nekolejová doprava)

Dodavatel prokázal odbornou způsobilost dokladem ve výše uvedeném seznamu č.

údaje rozhodné pro prokázání splnění ekonomické kvalifikace
nerelevatní - nebylo požadováno
údaje rozhodné pro prokázání splnění technické kvalifikace
Zadavatel požadoval 3 referenční stavby (v posledních 5 letech) v hodnotě minimálně:

1/2

3,4

30 mil. Kč

Dodavatel prokázal v rozhodném období provedení referenčních staveb násl. doklady uvedenými ve výše uvedeném seznamu:

název stavby
Revitalizace území Sokolov, Svatava II.etapa (1.část)

hodnota v Kč
122 783 854,44
(VHS 50%)
Zlepšení vodohospodářské infrastrutury města Nejdku
272 238 399,00
Obnova silnice po povodních, II/290 Frýdlant-Bílý potok II
188 443 912,00
Zadavatel požadoval seznam 2 osob ve funkci stavbyvedoucích (v pracovněprávním vztahu k dodavateli) - dodavatel
prokázal seznamem stavbyvedoucích .
Dodavatel prokázal seznamem stavbyvedoucích dokladem ve výše uvedeném seznamu č.

6

Zadavatel požadoval, aby osoby stavbyvedoucích splňovali min. požadavky stanovené v zadávací dokumentaci (čl.
17.4.3. ZD).
Dodavatel prokázal splnění min. požadavků u stavbyvedoucích dokladem ve výše uvedeném seznamu č.

3,4

Zpráva o hodnocení nabídek tvoří přílohu tohoto oznámení
Přílohy:

Zpráva o hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ, č.j.:

Datum vyhotovení:

2318/19/SÚSPK-P

20.3.2019
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky
Digitálně podepsal
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