STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Primátor
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/15935/2020
MDC/54545/2019
3

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Petra Šivrová
412593213
petra.sivrova@mmdecin.cz

Děčín:

06.02.2020

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky

VÝSPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITÝM ASFALTEM

Zadavatel

Statutární město Děčín

Sídlo

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly

IČO

00261238

Statutární zástupce:

Jaroslav Hrouda, primátor města

Systémové číslo VZ

P19V00000250

Datum zahájení VZ

26.06.2019

Předpokládaná hodnota

10 000 000,- Kč bez DPH

Režim

podlimitní

Druh

zjednodušené podlimitní řízení/stavební práce

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, na
základě které budou uzavírány smlouvy (resp. objednávky) na jednotlivé opravy komunikací
litým asfaltem. Jednotlivé opravy, místo a rozsah prací bude specifikován objednatelem v
písemných objednávkách dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 320

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

2. Cena sjednaná ve smlouvě
Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku tj. 1490,- Kč bez DPH za 1 m²
opraveného povrchu komunikace.
Rámcová dohoda je uzvřena na dobu určitou a to do okamžiku, v němž součet cen
jednotlivých děl provedených na základě této rámcové dohody se zhotovitelem dosáhne
nejméně částky 10 000 000,- Kč bez DPH, nejdéle se však tato smlouva uzavřena na
dobu 48 měsíců (tzn. bez ohledu na celkovou cenu všech děl, tato smlouva zaniká
nejdéle po 48 měsících od jejího uzavření).

3. Datum uzavření smlouvy
05.02.2020

4. Zvolený druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení.

5. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
Janusyn, s.r.o. se sídlem Zlatá Stezka 199, Ústí nad Labem, IČO 25473808.

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Celkem byly doručeny 2 nabídky.
Nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší jednotkovou cenou v Kč bez DPH za 1 m²
opravené vrstvy komunikace certifikovaným materiálem (LA). S ohledem na množství
finančních prostředků zadavatele na správu pozemních komunikací zadavatel stanovil, že
účastníci musí podat nabídkové ceny v maximální výši 1500 Kč/m². Nabídková cena byla
jediným kritériem hodnocení. Nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou bez DPH.
Zakázka byla zadaná účastníkovi, který jako jediný zůstal v hodnocení. Nabídka splnila
podmínky dané zadávací dokumentací a ZZVZ.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

1

Poddodavatel
(obchodní název)
PORR a.s.

43005560

Věcný podíl poddodavatelů na plnění
veřejné zakázky
cca 50 % - dodávka litého asfaltu

2

BERGMANN s.r.o.

44684541

cca 20 % - doprava litého asfaltu

3

CEMEX ČR, s.r.o.

27892638

cca 5 % - dodávka betonu

4

KALIVODA DC s.r.o.

28680065

cca 5 % - zpracování odpadu

Poř.č.podd.

IČO

8. Označení účastníků zadávacího řízení
Poř.č. dle
doručení
1.
2.

Název
Janusyn, s.r.o.
ASFALTSERVIS s.r.o.

Číslo jednací: MDC/15935/2020
Spisová zn.: MDC/54545/2019

IČO
25473808
04136527

Sídlo
Zlatá Stezka 199, 400 01 Ústí nad Labem
Na Truhlářce 1581/25, 180 00 Praha
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9. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
ASFALTSERVIS s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 1581/25, 180 00 Praha, IČO 04136527

10. Odůvodnění vyloučení účastníků
Účastník neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů daných v souladu se
ZZVZ a zadávací dokumentací.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
--12. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
--13. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
--14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
pouze elektronický nástroj – profil zadavatele

15. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření,
byl-li střet zájmů zjištěn
---

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej
zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci)
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci)
Nebylo požadováno.

18. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Ing. Vladislav Raška

Digitální podpis:
07.02.2020 08:26

Jaroslav Hrouda
primátor
podepsáno elektronicky

Číslo jednací: MDC/15935/2020
Spisová zn.: MDC/54545/2019
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