Statutární město Ústí nad Labem

100. schůze Rady města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
17. 1. 2022

10.

věc:
Veřejná zakázka "Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku" - 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 „Neštěmická – velkoplošná
oprava chodníku“ takto:
1. Metrostav Infrastructure a.s.
2. INSKY spol. s r.o.
3. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
4. FRFOL s.r.o.
5. FREIBAU s.r.o.
6. DOKOM FINAL s.r.o.
7. Patrik Hart
8. HAGL, spol. s.r.o.
9. PRIMERAPTOR s.r.o.
10. Skanska a.s.
B) rozhoduje
na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem
„Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 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 1 437 519,65 Kč bez DPH.
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“
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 „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“
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 „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“.
Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 3 000 000,- Kč bez DPH (cena byla
stanovena předběžným rozpočtem).
Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy konstrukce chodníku v ul.
Neštěmická, Ústí nad Labem, městská část Krásné Březno v úseku Neštěmická 689/3 – Výstupní.
Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Stavba bude realizována ve dvou etapách:
a. I. Etapa - od vjezdu k objektu Neštěmická 689/3 po zastávku MHD „Prior“ směr centrum s
navázáním na stávající zámkovou dlažbu.
b. II. Etapa - od zastávky MHD „Prior“ směr centrum s navázáním na stávající zámkovou dlažbu po
křižovatku s ul. Výstupní.
2. Vlastní prostor zastávky včetně přilehlého přechodu pro chodce rekonstruovaný v rámci stavby
„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ není předmětem této zakázky.
3. Stavba bude realizována tak, že práce na druhé etapě budou zahájeny až po dokončení a
protokolárním předání prací na první etapě.
4. V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající konstrukce chodníku včetně obrub.
5. Následně bude provedena výšková úprava prvků sítí technického vybavení území a osazení nových
obrub.
6. V takto připraveném území bude provedena nová konstrukce chodníku dle přiloženého výkazu
výměr.
7. Vybraný dodavatel je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a
realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení.
Doba plnění:
od 15. 3. 2022, přičemž platí:
I. Etapa: dokončení do 6 týdnů od zahájení prací
II. Etapa: dokončení do 6 týdnů od zahájení prací (zahájení do 1 týdne od ukončení prací na I. Etapě)
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
1. --- Metrostav Infrastructure a.s. --- 1 437 519,65 Kč --- 1 739 398,78 Kč
9. --- INSKY spol. s r.o. --- 1 438 896,66 Kč --- 1 741 064,96 Kč
6. --- SaM silnice a mosty Děčín a.s. --- 2 002 740,53 Kč --- 2 423 316,04 Kč
2. --- FRFOL s.r.o. --- 2 230 491,28 Kč --- 2 698 894,44 Kč
10. --- FREIBAU s.r.o. --- 2 249 460,32 Kč --- 2 721 846,99 Kč
8. --- DOKOM FINAL s.r.o. --- 2 253 449,71 Kč --- 2 726 464,15 Kč
5. --- Patrik Hart ---- 2 321 669,85 Kč --- 2 809 220,52 Kč
3. --- HAGL, spol. s.r.o. --- 2 440 706,17 Kč --- 2 953 254,47 Kč
7. --- PRIMERAPTOR s.r.o. --- 2 720 219,99 Kč --- 3 291 446,19 Kč
4. --- Skanska a.s. --- 2 798 700,00 Kč --- 3 386 427,00 Kč
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

Důvodová zpráva:
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

