PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman
70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka včetně
autorského dozoru projektanta
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky:
Modernizace mostního objektu ev. č. 322-011 bude navržena na základě mostní prohlídky, IG
průzkumu, hydrotechnického posouzení mostního otvoru a v souladu s ČSN 73 6201, ČSN-EN, TKP
a TP. Mostní objekt bude navržen jako integrální rámová soustava založena v souladu se
základovými poměry jako bezúdržbová. Mostní objekt bude navržen s mostním příslušenstvím se
zábradelním svodidlem dle ČSN 73 6201. Přechodová oblast mostu bude navržena v souladu s ČSN
73 6244 a v souladu s návrhem nosné konstrukce. Vozovka na mostě bude navržena jako
asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Mostní objekt bude navržen bez chodníků, pouze s
oboustrannými římsami. S ohledem na polohu mostu v místě napojení místních komunikací, dojde k
návrhu i napojení nového mostního objektu s úpravou komunikace II. třídy na stávající místní
komunikace. Správnost řešení napojení a křížení bude prověřena dle ČSN 73 6110 a vlečnými
křivkami. Modernizace konstrukce vozovky na předpolích bude vycházet z návrhu rozsahu stavby se
skladbou dle TP 170. Obnova koryta toku pod mostem bude provedena v souladu s hydrotechnickým
posudkem a návrhem mostního otvoru s projednáním a odsouhlasením technického a stavebního
řešení se správcem toku. Rozsah úprav pod mostem bude minimalizován. Návrh bude řešit DIO
převedení dopravy po dobu realizace akce (automobilové, cyklistů a pěších) po mostním provizoriu
umístěném vedle stávajícího objektu. Výkopy pro založení objektu a pro výstavbu mostu, budou
zajištěny odpovídajícím pažením v souladu s polohou stávajících objektů, stávajících inženýrských
sítí, postupem výstavby a DIO. Modernizace bude řešit případné vyvolané přeložky inženýrských sítí,
které budou známy po projednání konceptu a v průběhu realizace projektové dokumentace. V
souběhu s modernizací mostu budou provedeny případné navazující plánované stavební činnosti
(nutno projednat se zástupci obcí, správců inž. sítí, atd.).
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena projektové dokumentace: 377.000,- Kč bez DPH
Cena autorského dozoru: 30.000,- Kč bez DPH
Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení
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Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO:

27466868

Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ
s.r.o.

IČO:

25962914

Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Mostní projekce s.r.o.
Ondrouškova 845/11, 635 00 Brno
06754449

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a
odůvodnění jejich vyloučení
Obchodní firma nebo název / obchodní
--firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
--pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

---

Odůvodnění vyloučení:

---

4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně
odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
Mostní projekce s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Ondrouškova 845/11, 635 00 Brno
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

06754449

Odůvodnění výběru:

Zadavatel vyhodnotil nabídku jako ekonomicky
nejvýhodnější.

5. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního
systému
Obchodní firma nebo název / obchodní
--firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
--pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:

---
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6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
---

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
---

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
---

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
---

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel rozhodl o podání nabídek v listinné podobě.

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

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
---

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
---

14. Odůvodnění překročení celkové doby trvání podle § 64, písm. b) zákona, odůvodnění
nedodržení lhůty podle § 198, odst. 3, odůvodnění uzavření rámcové dohody na dobu delší
než 7 let
---

V Pardubicích dne 24.9.2018

……………………………………………………………………………………
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Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
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