Písemná zpráva zadavatele
(vyhotovená v souladu s §217 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dále jen ZZVZ)
1. Název veřejné zakázky: „Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce“
2. Druh zadávacího řízení:
3.

otevřené řízení, podlimitní dle ZZVZ

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Povodí Ohře, s.p.

Sídlo

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Právní forma

státní podnik

IČ

70889988

4. Předmět zakázky:
Opevnění toku Bystřice protékajícího částí obce Dubí je v nevyhovujícím stavu. Účelem stavby je
rekonstrukce stávajícího opevnění dna a břehů koryta toku. Tím dojde k obnově průtočného profilu.
Bude rekonstruováno dopadiště pod štěrkovou přehrážkou, budou rekonstruovány vyústění potoků a
nátoků do koryta v daném úseku. Součástí zakázky je demontáž mostku přes tok a kácení dřevin v
břehové části s vypořádáním získané dřevní hmoty. Uvedení využitých pozemků pro přístup ke
stavbě a pro realizaci stavby do původního stavu. Pro zajištění splnění podmínek ze strany dotčených
orgánů proběhne biologický průzkum před zahájením stavby a v rámci stavby bude probíhat
biologický dohled. Biologický dohled a průzkum nejsou součástí této zakázky. Detailněji viz zadávací
dokumentace, včetně příloh.
5. Cena sjednaná ve smlouvě: 44 118 940,17 Kč bez DPH
6. Označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo
Obchodní firma
nabídky
1.
2.
3.

Sídlo

IČ

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

00014915

Nowastav akciová
společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3
Koresp. adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny

00565679

Porr a.s.

43005560

RRR spol. s r.o.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha
10
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Odštěpný závod oblast Čechy západ
17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

25410946

JETCON spol. s r.o.

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

64650111

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01

27263827

EUROVIA CS, a.s.
4.
5.
6.
7.

45274924

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení JETCON spol. s r.o., sídlo: Na Bělidle 275, 430 01
Chomutov, IČ: 64650111 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Odůvodnění:
Účastníku zadávacího řízení zadavatel dne 15.03.2022 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK zaslal podle § 46 ZZVZ výzvu k objasnění nebo doplnění nabídky ze dne 15.03.2022, ve které
zadavatel transparentním způsobem zaznamenal veškeré zjištěné nedostatky/nejasnosti v nabídce, a
to společně se způsobem možného objasnění či doplnění nabídky.
V předmětné výzvě zadavatel určil lhůtu pro objasnění či doplnění nabídky, která byla stanovena na
22.03. 2022 do 14:00 hodin.
Ve stanovené lhůtě zadavatel obdržel dne 22.03.2022 následující sdělení od účastníka: „Požadavek
zadavatele na Seznam referenčních stavebních prací klíčových osob jsme pochopili nepřesně a
bohužel doplnit ho tak, aby pro uvedené klíčové osoby odpovídal § 55 odst.1 písm. b) vodního
zákona nesplníme. Rovněž záměna za jiné osoby s pracovní zkušeností dle tohoto požadavku není
možná“.
Hodnotící komise shledala u účastníka zadávacího řízení JETCON spol. s r.o., sídlo: Na Bělidle 275,
430 01 Chomutov, IČ: 64650111, nedodržení podmínek zadání zadavatele.
V souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ je zadavatel oprávněn vyloučit účastníka
zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky, nebo modely předložené účastníkem zadávacího
řízení nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46
ZZVZ a současně dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ je zadavatel oprávněn vyloučit účastníka
zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky, nebo modely předložené účastníkem zadávacího
řízení nesplňují zadávací podmínky.
8. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jeho výběru:
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka:
název:
RRR spol. s r.o.

sídlo:
17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČ:
25410946

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 114 ZZVZ
podle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Vybraný
uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a splnil požadavky zadání.
9. Označení poddodavatelů:
Ekostavby Brno, a.s. (IČ: 46974687); STAVOS VIDČE, s.r.o. (IČ: 25883658)
10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem: Není
relevantní
11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: Není relevantní
12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: Není relevantní
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Není relevantní
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků: Není relevantní. Nabídky byly podány v elektronické podobě
v souladu se ZZVZ.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů
16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části: Není relevantní
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §78 odst. 3:
Není relevantní
V Chomutově, dne 28.04.2022

Jméno a příjmení
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