
 

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

Název veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice 

Název projektu Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice 

Registrační číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/5a.02030 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Město Jesenice 

IČO/DIČ 00243825 / CZ00243825 

Adresa sídla Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele 

Ing. Jan Polák, starosta 

 

Zadavatel tímto v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

předkládá tuto zprávu zadavatele: 

 

a) Dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona:  

a. Identifikační údaje zadavatele: viz výše 

b. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi 
zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce. Předmětem stavby 
je rekonstrukce stávající místní komunikace – ul.Hradní, Jesenice. 

c. Cena sjednaná ve smlouvě: 9 887 746 Kč bez DPH 

 

b) Dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona: 

a. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

 

c) Dle § 85 odst. 2 písm. c) zákona: 

a. Identifikace vybraného uchazeče:  

Froněk spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 

b. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:  

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 

písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez 

DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 79 zákona podle výše nabídkových 

cen v Kč bez DPH. 
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Hodnotila se celková nabídková cena za všechny stavební práce dle výkazu výměr v Kč 

bez DPH bez rozpočtové rezervy. Nabídky byly seřazeny podle absolutní výše celkové 

nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvhodnější nabídkou 

je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bez rozpočtové 

rezervy. 

Výsledek hodnocení: 

Pořadí Identifikace uchazeče 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH bez rozpočtové 
rezervy 

Číslo 
nabídky 

1.  
Froněk spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488, 269 01 
Rakovník, IČO: 475 34 630 

9 887 746 Kč bez DPH 2 

2.  
ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady 
Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO: 477 81 734 

10 132 446 Kč bez DPH 1 

3.  
SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 
2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 
622 42 105 

10 563 541 Kč bez DPH 3 

c. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele: Geodetické 
práce (1 %) 

 

d) Dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona: 

a. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena: 

Číslo 
nabídky 

Uchazeč 
Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

1.  
ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 
272 01 Kladno, IČO: 477 81 734 

10 132 446 Kč bez DPH 

2.  
Froněk spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, 
IČO: 475 34 630 

9 887 746 Kč bez DPH 

3.  
SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 622 42 105 

10 563 541 Kč bez DPH 

 

e) Dle § 85 odst. 2 písm. e) zákona: 

a. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, již byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni 
k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této 
skutečnosti: žádný z uchazečů nebyl vyloučen 

 

f) Dle § 85 odst. 2 písm. f) zákona: 

a. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení: není relevantní 
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g) Dle § 85 odst. 2 písm. g) zákona: 

a. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení 
bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita: není relevantní 

 

h) Dle § 85 odst. 2 písm. h) zákona: 

a. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: není relevantní 

 

i) Dle § 85 odst. 2 písm. i) zákona: 

a. Nejedná se o veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti. 

 
 
V Brně dne 11. 8. 2015 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Město Jesenice 

Ing. Jan Polák, starosta 
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