Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Rekonstrukce TWY F v úseku od křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo
před THR 06
jednací řízení s uveřejněním
514689

Zadavatel:
Letiště Praha, a. s.
Sídlo:
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
IČ:
282 44 532
(zastoupený na základě plné moci Českým Aeroholdingem, a.s.)

I.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraného uchazeče realizovat stavbu „Rekonstrukce TWY F v úseku od
křížení s TWY D po vzdálenější vyčkávací místo před THR 06“ na základě projektové dokumentace předložené
zadavatelem. Jedná se o celoplošnou opravu vozovky vybrané části TWY F, odvodňovacích zařízení, kanalizace,
kanalizačních přípojek, kabelovodů, reinstalaci a doplnění světelného zabezpečovacího zařízení a jejich napájení.
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
II.

Cena sjednaná ve smlouvě

Sjednaná cena za celý rozsah předmětu veřejné zakázky dle smlouvy o dílo činí 135.755.055,00 Kč bez DPH.
III.

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru, subdodavatelé

Nabídka uchazeče EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČ 45274924 byla
vybrána jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v souladu s pravidly stanovenými v zadávací dokumentaci.
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou plněny prostřednictvím subdodavatelů následující části veřejné
zakázky:

subdodavatel

FLECK-CS Elektroengineering,
spol. s r.o.

IČ

41690192

Činnost, zařízení

Provozní soubor PS1 – dodávka a montáž světelného
zabezpečovacího zařízení (= SZZ); provozní soubor
PS2 – ovládání a monitoring SZZ; provozní soubor
PS3 – provozní opatření SZZ

IV.

Identifikační údaje všech uchazečů a konečné pořadí nabídek
Uchazeč

Sídlo

IČ

Nabídková cena
(Kč bez DPH)

EUROVIA CS, a.s.

Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00

45274924

135.755.055,00

Skanska a.s.

Praha 4 – Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00

00014915

136.492.940,00

Dálniční stavby Praha, a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

26271303

141.487.173,87

Metrostav a.s.

Praha 8, Koželužská 2450, PSČ 180 00

40614948

148.912.901,70

V.

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení nebo nebyli
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, včetně odůvodnění

Pro nesplnění kvalifikačních kritérií, nesplnění zadávacích podmínek, ani pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
nebyl vyloučen žádný zájemce.
VI.

Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním

Zadavatel je jako sektorový zadavatel oprávněn v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 Zákona zadat formou
jednacího řízení s uveřejněním jakoukoliv veřejnou zakázku.
VII.

Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne 11. 1. 2016
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