Statutární město Ústí nad Labem

100. schůze Rady města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
17. 1. 2022

11.

věc:
Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ výběr dodavatele
důvod předložení:
zákon o obcích; výběr dodavatele
dopad na rozpočet:
Ne.
zpracoval:
Mgr. Kateřina Lysáková, referent
předkládá:
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
projednáno:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ústí nad Labem, Bukov –
rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ takto:
1. Metrostav Infrastructure a.s.
2. ALGON, a.s.
3. SWIETELSKY stavební s.r.o.
4. TELKONT s.r.o.
5. STRABAG a.s.
6. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
7. INSKY spol. s r.o.
8. Komastav DS s.r.o.
B) rozhoduje
na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Ústí
nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“, který se umístil na prvním
místě v pořadí, tj. Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ:
242 04 005, s nabídkovou cenou ve výši 13 292 015,- Kč bez DPH.
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic
Školní, Návětrná, Vojnovičova“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Metrostav Infrastructure a.s., se
sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, a následné uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy,
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic
Školní, Návětrná, Vojnovičova“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v
pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Důvodová zpráva:
Na základě požadavku ODM připravil právní odbor zadávací dokumentaci formou zjednodušeného
podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic
Školní, Návětrná, Vojnovičova“. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 19 500
000,- Kč bez DPH (cena byla stanovena předběžným rozpočtem).
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ul. Školní, Návětrná a Vojnovičova se
současným zřízením dopravně zklidněné zóny „Tempo 30“ a zvýšení počtu parkovacích míst v dané
lokalitě.
Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Celé území zahrnující rekonstruované ulice Školní – Návětrná – Vojnovičova je nově navrženo jako
Zóna 30 s předností zprava a na základě toho je dovybaveno bezpečnostními prvky pro snížení jízdní
rychlosti. Návrh je kompletně řešen jako bezbariérový. Součástí návrhu je i řešení chybějící parkování
v celé oblasti.
2. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované firmou Petr Urban – projektová
kancelář, Ústí nad Labem, IČ: 15695395, vedoucí projektant Ing. Jiří Koudelka, ČKAIT 0402097 a v
souladu se společným povolením vydaným dne 2.8.2021 pod č.j.
MMUL/ODM/SÚ/186673/2021/BaueJ (Příloha č. 5 a 6 Výzvy).
3. Stavba bude zahájena předáním staveniště. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný
zápis.
4. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány min. 1x za 14 dní. Z kontrolního dne bude proveden
zápis do stavebního deníku.
5. Stavba bude realizována v následujících etapách:
a. Etapa 01 – Přípravné práce – dopravně inženýrská opatření, kácení, příprava staveniště apod.
b. Etapa 02 – SO 101 Ulice Školní včetně souvisejících stavebních objektů SO 401 a SO 801
c. Etapa 03 – SO 102 Ulice Návětrná včetně souvisejících stavebních objektů SO 402 a SO 802
d. Etapa 04 – SO 103 Ulice Vojnovičova včetně souvisejících stavebních objektů SO 403, SO 404 a
SO 802 včetně dodatku tohoto stavebního objektu.
6. Po skončení stavby bude dodavatelem zpracována dokumentace skutečného provedení stavby a
zaměření skutečného provedení stavby.
7. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, jehož součástí
bude dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby, kopie zápisů
ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů (Prohlášení o shodě,
Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních.
8. Do nabídkové ceny musí být zahrnuto dopravné, skládkovné a další související platby (náklady na
dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné,
zkoušky apod.).
Doba plnění: zahájení prací do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo do 30. 9. 2022, přičemž
platí:
Etapa 01 - do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy do 28. 2. 2022
Etapa 02 – od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022
Etapa 03 – od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2022
Etapa 04 – od 1. 8.2022 do 30. 9. 2022
Jediným hodnotícím kritériem byla s ohledem na povahu zakázky
a jasně stanovených postupů nejnižší nabídková cena bez DPH.
Číslo nabídky --- Obchodní firma/název/jméno --- Cena bez DPH --- Cena s DPH

Důvodová zpráva:
1. --- Metrostav Infrastructure a.s. --- 13 292 015,- Kč --- 16 083 338,- Kč
4. --- ALGON, a.s. --- 13 786 670,- Kč --- 16 681 870,70 Kč
2. --- SWIETELSKY stavební s.r.o. --- 14 981 355,- Kč --- 18 127 440,- Kč
8. --- TELKONT s.r.o. --- 15 548 870,- Kč --- 22 079 395,- Kč
5. --- STRABAG a.s. --- 15 597 956,- Kč --- 18 873 527,- Kč
3. --- Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným --- 15 667 403,- Kč --- 18 957 557,63
Kč
6. --- INSKY spol. s r.o. --- 16 878 921,- Kč --- 20 696 469,- Kč
7. --- Komastav DS s.r.o. --- 16 999 351,- Kč --- 20 569 214,71 Kč
Výkaz výměr, který měli dodavatelé k dispozici pro nacenění, obsahoval špatný vzorec pro výpočet
částky DPH. Vzhledem k tomu, že jsou nabídky hodnoceny dle celkové ceny bez DPH, považuje
hodnotící komise tuto administrativní chybu za nepodstatnou. Fakturace vzešlé z budoucí smlouvy o
dílo budou počítány dle cen bez DPH, jež jsou správné, a k nim bude připočtena DPH v zákonné výši
tak, jak je uvedeno v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatel Metrostav Infrastructure a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, se umístil na prvním místě. Dodavatel splňuje požadovanou kvalifikaci a zároveň ke
své nabídce přiložil veškeré požadované dokumenty. Hodnotící komise na základě splnění všech
podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace doporučuje přijetí dodavatele s nejvýhodnější
nabídkou a uzavření smlouvy s dodavatelem Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005.
Jelikož se jedná o zakázku podléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, podléhá rozhodnutí o vítězném dodavateli a uzavření smlouvy souhlasu
Rady města.

Přílohy:
č. 1
Zpráva o hodnocení nabídek

