Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

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

Rekonstrukce TWY B1 a B2
otevřené řízení s použitím elektronické aukce
Z2018-020316
0224003966

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit realizaci kompletní rekonstrukce vozovky
TWY B1 a TWY B2, včetně úpravy aktivní zóny podloží vozovky, výměnu štěrbinových žlabů a montáž a remontáž
zapuštěných návěstidel světelných zabezpečovacích zařízení SZZ.
2.

Označení účastníků zadávacího řízení
Uchazeč

Sídlo

IČO

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

262 71 303

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21,PSČ 150 00

608 38 744

3.

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný jeho účastník.

4.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Smlouva byla uzavřena s dodavatelem Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO:
26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce.

5.

Cena sjednaná ve smlouvě

Celková cena sjednaná ve smlouvě činí 208.900.000 Kč bez DPH, přičemž cena jednotlivých etap díla činí:
Etapa 1 ve výši 89.638.654,60 Kč,
Etapa 2 ve výši 119.261.345,40 Kč.

6.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ, které zavádí povinnost, aby písemná komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem byla vedena výhradně elektronicky, je pro zadavatele účinné až ode dne 18. října 2018. Z důvodu
bezpečnosti a dosavadní zavedené praxe byla zvolena možnost listinného předložení nabídek.
Veškerá ostatní komunikace zadavatele s dodavateli byla vedena elektronickými prostředky.
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