Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
Veřejná zakázka na stavební práce: „II/328 hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves“
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

a)

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Sídlo:

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO:

708 89 546

DIČ:

CZ70889546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/328 v úseku od hranice JC/HK do obce Jičíněves. Začátek úseku je na
hranici okresu JC/HK ve staničení silnice km 29,734 a konec úseku je na křižovatce se silnicí I/32 ve
staničení km 38,774 v obci Jičíněves. Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,032 km. Stavba se
nachází v okrese Jičín v k.ú. Chroustov, Slavhostice, Kozojedy u Žlunic, Češov, Liběšice, Slatiny, Žitětín
a Jičíněves.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky, I. etapa (km 0,000 – 1,300)
SO 002 Všeobecné a předběžné položky, II. etapa (km 1,300 – 5,771)
SO 003 Všeobecné a předběžné položky, III. etapa (km 5,771 – 9,032)
SO 101 Komunikace
SO 102 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most ev. č. 328 – 018
Navržená komunikace II/328 kopíruje stávající trasu. Šířkové uspořádání komunikace bude sjednoceno na
upravenou kategorii S 7,5/60. Rekonstrukce vozovky je navržena převážně se zvýšením oproti stávající
niveletě dle místních podmínek o 80 – 120 mm. V průtazích jednotlivých obcí niveleta zachovává stávající
výškové uspořádání trasy silnice II/328. Jedná se o obce Češov, Slavhostice, Liběšice a Jičíněves. V průtahu
obce Češov bude provedeno frézování tl. 50mm a pokládka nového krytu ACO 11+ tl. 50mm. Průtahy
obcemi Slavhostice, Liběšice a Jičíněves jsou navrženy jako kompletní rekonstrukce vozovky navržené dle
TP170. V rámci stavby budou vyměněny potřebné betonové silniční obruby a osazeny do betonového lože.
Dále dojde k rekonstrukci příčných a podélných propustků.
Součástí rekonstrukce silnice je i rekonstrukce mostu ev. č. 328 - 018 v obci Jičíněves. Stávající mostní
objekt bude nahrazen novým, který se bude skládat z osmi kusů železobetonových rámů.
Sekce stavby:
I. sekce:

III. etapa (rok 2019)
úsek Liběšice – kř. se silnicí I/32 (km 35,505 – 38,766)
SO 101 0 SO 201

II. sekce

II. etapa (rok 2020)
úsek Slavhostice – Liběšice (km 31,034 – 35,505)
SO 101

III. sekce:

I. etapa (rok 2021)
úsek hranice okresu JC/HK – Slavhostice (km 29,734 – 31,034)
SO 101

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované
projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem, datum
zpracování červenec 2014, zodpovědný projektant Lukáš Třasák, DiS., Ing. Pavel Starý. Rozsah prací je
současně vymezen výkazem výměr.
Cena sjednaná ve smlouvě:
97 796 721,47 Kč bez DPH, 118 334 032,97 Kč vč. DPH)
Doba realizace Díla v týdnech: 47 + 6 + 6 + 6 týdnů
b) použitý druh zadávacího řízení
Otevřené řízení dle § 56 zákona
c) označení účastníků zadávacího řízení
Číslo
nabídky
1

2

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Společnost pro II/328 hranice okresu
JC/HK – Slavhostice - Jičíněves
Správce: PORR a.s.
Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice
a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha
10

IČO/RČ/datum
narození
dodavatele

Právní forma

452 74 924

Akciová společnost

430 05 560
(Správce)

Akciová společnost
(správce)

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich

vyloučení
Netýká se
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Právní forma:
akciová společnost
IČO:
452 74 924
Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět
veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.
f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
Netýká se
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, bylali použita
Netýká se
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Netýká se
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomu došlo
Netýká se
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Netýká se
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
l)

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je
předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací,
jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Netýká se
Název a podpis zadavatele

Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 23. 7. 2019

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření
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