PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)
Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:
Název zadavatele

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo zadavatele
Identifikační číslo

Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ: 301 00
252 20 683

Název veřejné zakázky

Výměna technologií měníren Bory a Letná

Druh zadávacího řízení

otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2018 v 8:00 hod

Ev. č. zakázky

Z2018-005097

I.

Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce – výměna technologií trakčních měníren, konkrétně měnírny Bory
a měnírny Letná, včetně vynucených stavebních úprav objektů měníren. Součástí předmětu plnění je i zajištění
mobilní měnírny pro náhradní napájení po dobu realizace rekonstrukce měnírny Letná. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je 88.000.000,- Kč bez DPH; (slovy: osmdesát-osm-milionů-korun-českých bez
DPH).

II.

Identifikační údaje vybraného dodavatele, cena sjednaná ve smlouvě:

Zadavatel uzavřel dne 4. 6. 2018 smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

46342796
CZ46342796
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
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Cena sjednaná ve smlouvě:

III.

Část díla

Cena v Kč bez DPH

Výměna technologie MR Bory – technologická
část

42 438 614,70

Výměna technologie MR Bory – stavební část

1 895 786,00

Výměna technologie MR Letná – technologická
část

21 932 161,60

Výměna technologie MR Letná – stavební část

1 544 163,80

Zajištění mobilní měnírny

19 116 756,70

Celková cena díla

86 927 482,80

Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídkové ceny:

V této veřejné zakázce byly ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 10. 4. 2018 do 8:00 hodin) podány tři (3)
nabídky níže uvedených účastníků zadávacího řízení, a to v písemné (listinné) a elektronické podobě na
datovém nosiči. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla podána žádná další nabídka.
Pořadové číslo nabídky: 1
Identifikace dodavatele: OHL ŽS, a.s.
IČO: 46342796
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena

Údaje z nabídek
86 927 482,80 Kč

Pořadové číslo nabídky: 2
Identifikace dodavatele: Elektrizace železnic Praha a.s.
IČO: 47115921
Sídlo: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena

Údaje z nabídek
87 469 620,- Kč
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Pořadové číslo nabídky: 3
Identifikace dodavatele: Konsorcium OMEXOM, MONZAS – VZ DP Plzeň

OMEXOM GA Energo s.r.o.
IČO: 49196812
Sídlo: Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň- Bolevec

MONZAS, spol. s r.o.
IČO: 44222734
Sídlo: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena

IV.

Údaje z nabídek
92 065 717,- Kč

Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení s odůvodněním
jejich vyloučení:

V tomto zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

V.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnotící komisí bylo provedeno hodnocení nabídek a posouzeno splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
účastníka s nejnižší nabídkovou cenou.
Vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu požadovaném zadávacími
podmínkami. Nabídka vybraného dodavatele obsahuje zadavatelem požadované údaje a dokumenty a splňuje
technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a nabídková cena vybraného dodavatele
je přiměřená a nejedná se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

VI.

Označení poddodavatelů:

Vybraný dodavatel v rámci veřejné zakázky specifikuje poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění
předmětné veřejné zakázky:
Poddodavatelem bude:
1. Miroslav Zbořil, 783 24 Luká 79, IČO: 46615831 – specifikace plnění: revize, prohlídky a zkoušky
určených technických zařízení v provozu
2. společnost Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín 186 00 Praha 8 - specifikace
plnění: provozní soubory a stavební objekty dle SOSB, čl. II na Měnírně Bory.
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VII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických:

Zadavatel požadoval podání nabídek v listinné podobě, a to především z důvodu, že je mu to dle ust. § 107
odst. 1 ZZVZ výslovně umožněno.

VIII.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:

Střet zájmů nebyl u žádné z osob podílejících se na této veřejné zakázce identifikován.

IX.

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části:

Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části bylo uvedeno již v zadávací dokumentaci.

V Plzni dne 5. 6. 2018

Digitálně podepsal

Petra
Mgr. Petra Mgr.
Šindelářová
Šindelářová Datum: 2018.06.05
14:56:40 +02'00'

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Petra Šindelářová
vedoucí právního oddělení
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