Česká republika - Ministerstvo financí
V Praze dne 3. 1. 2017
PID: MFCR7XXCUM
Č.j.: MF-10557/2016/45-47

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).
a)

Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:
právní forma:
sídlo (obec, adresa, PSČ):
identifikační číslo (IČ):
daňové identifikační číslo (DIČ):
jehož jménem jedná:

Česká republika - Ministerstvo financí
325, organizační složka státu
Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10
00006947
CZ00006947
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra
financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:
„Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice“
Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Obnovení
silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice, realizační projekt supervizních činností“ zpracované
společností AZ CONSULT, spol. s r.o., říjen 2015.
Předmětem plnění je výkon supervizních činností při realizaci stavby silnice III. třídy spojující město
Most s okolními obcemi ležícími severně od města Mostu, tj. obcemi Mariánské Radčice a Braňany.
Navrhovaná trasa v podstatě kopíruje okraj bývalých hnědouhelných lomů Most – Kopisty a Ležáky
a dále pokračuje při jižním okraji vnější výsypky Růžodol a po severním okraji popelové skládky
CHEZA-Nové Pole (bývalý lom Venuše). Po částech bývalé silnice III. třídy pokračuje směrem na
Mariánské Radčice, kde končí napojením na stávající komunikaci Mariánské Radčice – Braňany.
Trasa je situována v nemalém úseku do blízkosti horní hrany zbytkových jam hnědouhelných dolů
nebo na plošiny vnitřních výsypek.
Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
1 880 216,00 Kč bez DPH

b) Zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené řízení

1

Druh a limity veřejné zakázky:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s
více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká
část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
NABÍDKA č. 2
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

GEOtest a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
akciová společnost
463 44 942

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Hodnotící kritéria – Jednokriteriální / nejnižší nabídková cena
Vybraná nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a splnila zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v souladu se zákonem VZ.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů s uvedením
jejich identifikačních údajů
Uchazeč uvedl, že má v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky subdodavateli.
Subdodavatel
Rušar mosty, s.r.o.

IČ

Věcný podíl na plnění VZ

Finanční podíl na
plnění VZ v %

293 62 393

Mostní objekty

8,00

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
číslo
nabíd. Uchazeč

Sídlo uchazeče / vedoucího sdružení

IČ

Nabídková cena
bez DPH v Kč

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad
Labem

445 67 430

2 290 454,00

1

AZ Consult spol. s r.o.

2

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

463 44 942

1 880 216,00

3

4G consite s.r.o.

Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6

276 24 218

2 140 444,00

e)

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti ze zadávacího řízení.
2

f)

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z důvodů, že jeho nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.

g)

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez
uveřejnění

Nebylo použito.
h)

Důvod zrušení zadávacího řízení

V průběhu zadávání předmětné veřejné zakázky se nevyskytly důvody, které by zadavatele vedly ke
zrušení zadávacího řízení.

V Praze dne 3. 1. 2017

Ing. Radmila
Musilová
………….……..…...……………………….

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: c=CZ, cn=Ing. Radmila Musilová, o=Česká republika
- Ministerstvo financí, ou=12692, ou=Letenská 15, 118
10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, title=vedoucí
oddělení, givenName=Radmila, sn=Musilová,
serialNumber=ICA - 10334438
Datum: 2017.01.03 12:00:58 +01'00'

Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí
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