MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor místního rozvoje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR:
ČJ.:
SPIS. ZN.:

MDOBX00TB3FX
MDOB 82731/2022/Opp
MDOB/13884/2022/OT

VYŘIZUJE:
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E-MAIL:

Petr Oplíštil
+420736623386
petr.oplistil@mestodobris.cz

DATUM:

3. 8. 2022

1.1. Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

Rekonstrukce Okružní ulice
Řešené území se nachází v obytné oblasti v
severní části města zvané Malá Strana. V této
oblasti je systém pravoúhlých ulic, z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Okružní ulice leží na
okraji tohoto území. Na rozdíl od okolních ulic
má Okružní ulice uliční prostor šířky pouze kolem 8,0 m.
Rekonstrukce zahrnuje celou Okružní ulici mezi
ulicemi Plk. B. Petroviče a Bořivojova, Zborovská, Na Kole a Werichova. V řešeném úseku se
nachází křižovatka s ulicí Bořivojova, která již
byla v minulosti rekonstruována. V současnosti
je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů. V ulici se nachází výrobní objekt čp. 464,
který má na svém pozemku cca 8 stání kolmých k vozovce. V ulici není plnohodnotný
chodník, prostor mezi vozovkou a oplocením je
místy zpevněn.
V ulici se nachází více domů s garáží pod
úrovní vozovky.
Celková délka úpravy činí 434 m.
P22V00000037

1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO:

00242098

Evidenční číslo:
1.4. Postup veřejné zakázky:

zjednodušené podlimitní řízení

1.5. Forma zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

1.6. Druh veřejné zakázky:

stavební práce

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000141

1.8. Zahájené dne:

30. 6. 2022

Oznámení o výběru dodavatele/nejvýhodnější nabídky
Zadavatel veřejné zakázky v režimu zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Rekonstrukce Okružní ulice“ zadané Vám v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) Vám oznamujeme, že v rámci veřejné zakázky rozhodl
na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele k uzavření smlouvy
takto:
Výsledné
pořadí

Název účastníka

IČO

1

ZNAKON, a.s.

26018055

2

STRABAG a.s.

60838744

3

VALEN s.r.o.

28954149

4

Dopravní Stavby
Silnic s.r.o.

07741561

5

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

48035599

Poř. číslo
nabídky

Adresa
- 44
38601 Sousedovice
Kačírkova 982/4
15800 Praha 5
náměstí Komenského 536
26301 Dobříš
Rybná 716/24
11000 Praha
Pražská tř. 495
37004 České Budějovice

Nabídková cena
(Kč)
5 563 451,58 Kč
bez DPH
5 767 683,71 Kč
bez DPH

1
3
2

6 001 356,39 Kč
bez DPH

5

6 026 022,92 Kč
bez DPH

4

6 641 439,93 Kč
bez DPH

Žádná nabídka nebyla vyřazena. Nebyly podány žádné nabídky po termínu.
Na základě provedeného posouzení a hodnocení nejlepší nabídky se zadavatel rozhodl vybrat
k uzavření smlouvy dodavatele, který podal nejvýhodnější nabídku na plnění výše uvedené veřejné
zakázky:
Název účastníka
ZNAKON, a.s.

IČO
26018055

Adresa
- 44
38601 Sousedovice

Poř. číslo
nabídky
1

Nabídková cena
5 563 451,58 Kč
bez DPH

Nabídka
účastníka
ZNAKON,
a.s.,
se
sídlem
44
38601 Sousedovice, IČO 26018055, byla podána v souladu se zadávací dokumentací a v souladu
se ZZVZ a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
O výběru dodavatele rozhodla na své schůzi konané dne 02.08.2022 Rada města Dobříše usnesením č. 14/123/2022/RM.
Na základě výše uvedeného zadavatel vyzval vítězného účastníka k podpisu smlouvy.
Do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem hodnoceným účastníkům nahlédnout do zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek.
Petr Oplíštil v. r.
pověřený člen komise pro hodnocení nabídek
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