Písemná zpráva zadavatele dle § 217 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:

2858/19/SÚSPK-P

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

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.

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

Z-2019-003744
P19V00000080

Cena sjednaná ve smlouvě:
Smluvní cena bez DPH:

60 533 786,20 Kč

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):
pořadí
malý či
po
střední
hodnoce
podnik
ní

1

NE

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

cena v Kč bez DPH

40233308

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

Presslova 13, 301 00 Plzeň

60 533 786,20 Kč

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky
ZZVZ.

Poddodavatelé vybraného dodavatele:
č.

IČO

1

sídlo

poddodavatel

49193503

Průmyslová 824, Klatovy

INVESTTEL s.r.o.

část VZ, jež má poddodavatel plnit

hodnota v Kč

SO 430-veřejné osvětlení

% z celkové ceny

926 889,32

1,53 Kč

Účastníci zadávacího řízení:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

1

NE

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč
bez DPH

40233308

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

Presslova 13, 301 00 Plzeň

60 533 786,20 Kč

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):
Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nerelevantní - nebylo použito

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nerelevantní - nebylo použito

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nerelevantní - nebyl použit

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS
Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření
Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nerelevantní - podlimitní VZ

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na
ekonomickou kvalifikaci
Datum vyhotovení:

9.4.2019
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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generální ředitel
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