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

Ing.Martina Tyrová

tel.
377 172 516
martina.tyrova@suspk.eu

email:

8649/19/SÚSPK-P

Veřejná zakázka:
Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK (2019-2021)
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
13 300 000,00 Kč
Zadávací řízení:
otevřené řízení / nadlimitní
Předmět plnění VZ:
Průběžné dodávky svislých dopravních značek a příslušenství k jejich instalaci.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
P19V00000359
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
Z2019-029443

Cena sjednaná ve smlouvě:
Smluvní cena bez DPH:

4 236 167,00 Kč

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

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

cena v Kč bez DPH

část 1. - Svislé dopravní značky
1

ANO

26234912

GS PLUS s.r.o.

Bohunická cesta 385/5, 664 48
Moravany

4 236 167,00 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
Nerelevantní - nejsou známi

sídlo

poddodavatel

část 2. - Směrové sloupky
Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení nadepsané veřejné zakázky, části 2 - Směrové sloupky ve
smyslu § 127 odst. 1 ZZVZ, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný
účastník.

Účastníci zadávacího řízení:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč
bez DPH

část 1. - Svislé dopravní značky
1

ANO 47717700

Zemědělská akciová
společnost Koloveč

Tyršova 146, 345 43 Koloveč

5 289 919,00 Kč

2

ANO 13690965

HICON, spol. s r.o.

Nová 140/1, 664 41 Popůvky

4 648 505,00 Kč

3

ANO 25229761

SAFEROAD Czech
Republic s. r. o.

Plzeňská 666, 330 21 Líně

4 459 643,60 Kč

4

ANO 26234912

GS PLUS s.r.o.

5

ANO 43420010

ARAPLAST spol. s r.o.

Bohunická cesta 385/5, 664 48
Moravany
Hybešova 419, 679 11 Doubravice
nad Svitavou

4 236 167,00 Kč
4 971 972,00 Kč

část 2. - Směrové sloupky
5

ANO 43420010

ARAPLAST spol. s r.o.

Hybešova 419, 679 11 Doubravice
nad Svitavou

3 570 150,00 Kč

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):
Dodavatel ARAPLAST spol. s r.o. pro část 2. Směrové sloupky dodal nekompletní soupis prací, pol. č. 1 Silniční
směrový sloupek ocelový 90 cm nebyla naceněna (dodavatel uvedl, že položku nevyrábí). Zadavatel tedy
rozhodl o vyloučení tohoto dodavatele ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť údaje předložené
dodavatelem nesplňují zadávací podmínky.

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
Zadavatel nestanovil žádné požadavky na ekonomickou kvalifikaci / rozdělení zakázky by pro zadavatele
nemělo žádný pozitivní přínos, resp. nebylo by účelné a hospodárné

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:

12.11.2019
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