OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce mostu ev.č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslav Němec, ředitel
00085031
V Pardubicích dne : 25.11. 2021

Vážení,
Zadavatel ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) zahájené dne 20.10.2021 uveřejněním veřejné zakázky na profilu
Zadavatele Vám v souladu s ustanovením § 123 zákona oznamuje výběr nejvýhodnější
nabídky na základě Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele následovně, přičemž rozhodnutí
o výběru dodavatele je přílohou tohoto oznámení.
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Nabídka č. 1
Název společnosti:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Celková
cena
v Příloze
nabídky

nabídková
uvedená
c) Dopis

Datum a čas doručení:

IČ :

252 53
361

7 985 357,28 Kč bez DPH
5.11.2021; 10:56:24 hod.

Současně v návaznosti na § 123 zákona zadavatel dále uvádí, že přílohou tohoto oznámení je
zpráva o hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele. Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci
a prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace v souladu
s požadavky zadavatele obsažené v zadávací dokumentaci.
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Posouzení splnění podmínek kvalifikace vybraného dodavatele:
Název dokladu
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů („SKD“) platný k 25.11.2021
Živnostenské oprávnění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (viz SKD)
Seznam stavebních prací:
Název stavby

Identifikace objednatele
(název, sídlo)

Hodnota stavby

Termín
realizace

II/150 Okrouhlice –
most evid. číslo 150022

Kraj Vysočina

47,06 mil. Kč bez DPH

Dokonče
ní
k 15.12.
2017

I/35 Liberec, rampa
Košická

ŘSD ČR, správa
Liberec

31,13 mil. Kč bez DPH

Dokonče
ní k 14.9.
2018

14,86 mil. Kč bez DPH

Dokonče
ní
k 16.11.
2018

Most ev.č. 28434-1 –
Šárovcova Lhota

Královéhradecký kraj

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „II/150 Okrouhlice – most evid.
číslo 150-022“ ze dne 20.01.2018 (výstavba nového železobetonového mostu s délkou nosné
konstrukce 31,58 metrů a pokládkou hutněných asfaltových směsí v rozsahu 4 988 m2)
Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „I/35 Liberec, rampa Košická“ ze
dne 29.11.2018 (výstavba nového železobetonového mostu s délkou nosné konstrukce 18,65
metrů a pokládkou hutněných asfaltových směsí v rozsahu 2 638 m2)
Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Most ev.č. 28434-1 – Šárovcova
Lhota“ ze dne 30.11.2018 (výstavba nového železobetonového mostu s délkou nosné
konstrukce 24,7 metrů a pokládkou hutněných asfaltových směsí v rozsahu 7 527 m2)
osvědčení o autorizaci č. 38987, Ing. Filip Andrš, autorizovaný inženýr v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, profesní životopis odborného personálu, roky odb. praxe: 9, stavba
obdobného charakteru: rekonstrukce mostu ev.č. 32221-1 Opočínek, most ev.č. 28434-1
Šárovcova Lhota
osvědčení o autorizaci č. 31542, Ing. Petr Fňukal, autorizovaný inženýr v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, diplom VUT v Brně, profesní životopis odborného personálu, roky
odb. praxe: 14, stavba obdobného charakteru: I/35 Liberec, rampa Košická
osvědčení o autorizaci č. 38989, Ing. Luboš Netolický, autorizovaný inženýr v oboru mosty a
inženýrské konstrukce, diplom Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera,
profesní životopis
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POUČENÍ:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242
odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí s odkazem na § 246 zákona
před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
S pozdravem

Ing. Miroslav Němec
2021.11.25 09:35:41
+01'00'

_____________________________________________
Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace
Příloha:

Rozhodnutí o výběru dodavatele
Zpráva o hodnocení nabídek
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