PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)
Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

Modernizace silnice II/322 Kojice

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní

Zahájení řízení:

dne 1.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 od pracovní
spáry, na kterou bude navazovat připravovaná stavba „Propojení VinařiceBernardov“ na směr Týnec nad Labem v km 0,000 pracovního staničení až do
km 0,700 pracovního staničení kde se v obci Kojice odklání a je vedena podél
železničního koridoru Kolín - Česká Třebová mimo zastavěnou část obce
Kojice až do km 2,106 pracovního staničení kde se vrací zpět na stávající trasu
silnice a končí napojením na dokončený obchvat Chvaletic. V rámci celého
modernizovaného úseku se počítá s rozšířením vozovky na 9,5 m. Součástí
realizace stavby je napojení stávajícího průtahu silnice na obou okrajích obce
Kojice okružními křižovatkami na nový obchvat, demolice objektů v nové
trase silnice včetně přeložky nadzemního vedení NN. Rovněž bude provedeno
zaslepení plynovodních přípojek, sjezdy na sousední pozemky, propustky pod
komunikací, protihlukové clony, opěrné zdi, kompletní rekonstrukce
mostních objektů, chodníky s novým osvětlením, zpevněné plochy, přeložky
inženýrských sítí, terénní úpravy, reprofilace příkopů, obnova a nové umístění
svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení, nasvětlení
přechodů pro chodce. Součástí modernizace silnice bude kácení stromů s
následnou náhradní výsadbou (vegetační úpravy). Návrhová kategorie
dvoupruhové silnice je S9,5/90. Celková délka modernizovaného úseku je cca
2,901 km.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: sdružení „Společnost Kojice, MI - CHT“, se sídlem Metrostav
Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, správce, společník 1 Metrostav Infrastructure a.s., se
sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005 a společník 2 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se
sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361.
Poddodavatelé vybraného dodavatele: ke dni vyhotovení zprávy nejsou známí
Vyloučení účastníci: --Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---
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Účastníci a výsledné pořadí:
Nabídková
cena
(Kč bez
DPH)
váha 80%

2

Metrostav
Infrastructure a.s.
a
Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

4

body

Počet dní
realizace
díla
váha 20%

body

body
celkem

pořadí

231945796,97

76,82442988

371

20

96,82442988

1.

SOVIS CZ, a.s.

222738795,19

80

456

16,27192982

96,27192982

2.

3

EUROVIA CS, a.s.

246815441,82

72,19606473

450

16,48888889

88,68495362

3.

1

M - SILNICE a.s

298897897,00

59,61602204

657

11,29375951

70,90978155

4.

Pořadové
Název účastníka
číslo

Podání nabídek:

v elektronické podobě

Střet zájmů:

nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná
prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh
možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.
Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 28.7. 2021
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert
Písemná zpráva zadavatele – nadlimitní veřejná
zakázka na stavební práce – otevřené nadlimitní řízení
Hebký
Název: „Modernizace silnice II/322 Kojice“
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