OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO:
12493031
Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, ulice Sklářská – rekonstrukce"
Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel tímto v souladu s § 51 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“) oznamuje, že na základě Usnesení Rady Statutárního města Karlovy Vary č.
RM/797/7/22 ze dne 12. 07. 2022 rozhodl dne 14. 7. 2022 o výběru dodavatele v rámci shora označené veřejné
zakázky.
Vybraným dodavatelem je:
ÚZŘ č. 4
Obchodní firma:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo:

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

48035599

Nabídková cena v Kč bez DPH:

3 949 657,99 Kč bez DPH

Odůvodnění: Zadavatel rozhodl o výběru ÚZŘ dle doporučení hodnotící komise – tedy dodavatele
SWIETELSKY stavební s.r.o. (ÚZŘ č. 4), který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku (nabídku
s nejnižší cenou) a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
I.
Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení.
II.
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST: ÚZŘ prokázal v plném rozsahu
Dle § 74 ZZVZ:
Dodavatel předložil k prokázání základní způsobilosti:
 čestné prohlášení ze dne 30. 6. 2022
 CERTIFIKÁT č. 29077 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR potvrzující splnění kvalifikačních
předpokladů „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ schválený MR ČR ve smyslu §§ 233
až 240 ZZVZ.
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST: ÚZŘ prokázal v plném rozsahu
Dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Dodavatel předložil k prokázání profesní způsobilosti:
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čestné prohlášení ze dne 30. 6. 2022
CERTIFIKÁT č. 29077 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR potvrzující splnění kvalifikačních
předpokladů „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ schválený MR ČR ve smyslu §§ 233
až 240 ZZVZ.

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel předložil k prokázání profesní způsobilosti:
 čestné prohlášení ze dne 30. 6. 2022
 CERTIFIKÁT č. 29077 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR potvrzující splnění kvalifikačních
předpokladů „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ schválený MR ČR ve smyslu §§ 233
až 240 ZZVZ.
Dodavatel má oprávnění k podnikání pro: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE: nebylo požadováno
TECHNICKÁ KVALIFIKACE: ÚZŘ prokázal v plném rozsahu
Dodavatel předložil k prokázání technické kvalifikace:
 čestné prohlášení ze dne 30. 6. 2022
 CERTIFIKÁT č. 29077 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR potvrzující splnění kvalifikačních
předpokladů „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ schválený MR ČR ve smyslu §§ 233
až 240 ZZVZ.
Údaje rozhodné pro prokázání kvalifikace:
Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tedy že v
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval a dokončil minimálně 3 obdobné stavební
zakázky.
Za obdobnou stavební zakázku se považuje zakázka, jejímž předmětem byla rekonstrukce, nebo
výstavba nové komunikace, přičemž zadavatel stanovuje minimální finanční limit těchto realizovaných
zakázek ve výši min. 3 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku. Konkrétně šlo o následující
zakázky:

Identifikace
objednatele

Doba poskytnutí

Cena v Kč
(bez DPH)

1.

II/169 a II/145 Dlouhá Ves Radešov, úsek B a C
Rekonstrukce 5,303km komunikace
včetně odvodnění

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje

03/2019 – 09/2020

112.875.195,-Kč

2.

I/20 Chválenice – průtah
Rekonstrukce komunikace včetně
odvodnění, vegetace

ŘSD ČR, Obec
Chválenice

04/2018 – 10/2018

33.383.741,60Kč

3.

III/49918 Hrubá Vrbka průtah
Rekonstrukce 3,17km komunikace
včetně odvodnění, VO

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje

07/2017 – 08/2018

31.955.840,34Kč

Název zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý dle § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d)
ZZVZ, což dokládá seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a současně
následující dokumenty:
 Profesní životopis – Petr Myslivec
 CERTIFIKÁT č. 29077 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR potvrzující splnění kvalifikačních
předpokladů „Systému certifikovaných stavebních dodavatelů“ schválený MR ČR ve smyslu §§ 233
až 240 ZZVZ.
Funkce
Petr Myslivec

Požadované vzdělání, zaměření a praxe


Právní vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel…atd.): zaměstnanec
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Vedení stavby –
hlavní stavbyvedoucí





Nejvyšší dosažení vzdělání stavebního zaměření: středoškolské
Praxe v oblasti stavebních prací se zaměřením na pozemní stavby: 26let
Autorizace v oboru „dopravní“ stavby: ČKAIT č. 0201298



Seznam realizovaných významných staveb s uvedením objednatele, názvu a termínu
zahájení/dokončení stavby, investičních nákladů stavby v Kč bez DPH.
Za významnou zakázku zadavatel považuje rekonstrukce, nebo výstavba nové
komunikace, v hodnotě min. 3 mil. Kč bez DPH/zakázka, na jejíž realizaci se podílel
jakožto hlavní stavbyvedoucí.
K prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení min. 2 významných zakázek dle
výše uvedeného.

1. Název zakázky: II/233 Plzeň - Chrást
− stručný popis, z kterého bude patrné splnění požadavku zadavatele: oprava komunikace
v délce 4,04km
− objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
− termín zahájení/dokončení stavby: 10/2018 – 12/2018
− náklady stavby v Kč bez DPH: 20.490.895,45Kč bez DPH
2. Název zakázky: III/21315 Skalka – Výhledy - Nebesa
− stručný popis, z kterého bude patrné splnění požadavku zadavatele: celková
modernizace silnice III/21315
− objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
− termín zahájení/dokončení stavby: 10/2020 – 12/2020
− náklady stavby v Kč bez DPH: 24.465.679,44Kč bez DPH

OSTATNÍ POŽADAVKY:
ÚZŘ ve své nabídce doložil čestné prohlášení ze dne 30. 6. 2022, ve kterém uvedl, že bude mít níže
uvedeného poddodavatele:
Poddodavatel č. 1
Název poddodavatele:

GS – GEODETICKÉ SLUŽBY s.r.o.

Sídlo:

Na Rolavě 163/2, 360 05 Karlovy Vary

IČO:

46882821

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:

Geodetické práce a dodávky

Je poddodavatelem prokazována kvalifikace

NE

V Praze dne viz el. podpis

JUDr.
Vladimír
Tögel

Digitálně podepsal
JUDr. Vladimír
Tögel
Datum: 2022.07.15
10:34:45 +02'00'

________________________________
JUDr. Vladimír Tögel - advokát
zástupce zadavatele

Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
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