
 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

Označení veřejné zakázky 

Název zakázky: Most DLH – 01M a oprava místní komunikace ul. Hlavní, Dlouhoňovice 

1. Označení zadavatele 

Obec Dlouhoňovice 

Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice 

IČ: 00580899 

Zastoupená: Petrem Nunen, starostou obce 

E-mail: starosta@dlouhonovice.cz    

ID datové schránky: jpqa4m9 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku stávající místní komunikace ul. Hlavní v úseku mezi 

křižovatkami s ulicemi Pod Vlekem a Spojovací, přičemž délka úpravy je 152,90m, dále úprava nároží 

křižovatek s ulicí Pod Vlekem a Spojovací. Dále je předmětem veřejné zakázky přestavba stávajícího 

mostního objektu, který převádí stávající místní komunikací přes místní vodoteč Dlouhoňovický potok. 

Součástí stavby je výměna stávajícího světelného místa ve směrovém oblouku komunikace (u mostního 

objektu) za nové. Předmětem plnění není rekonstrukce sítí technické infrastruktury, pouze vyvolaná 

přeložka kanalizace v místě přestavby mostního objektu přes vodoteč. 

V zájmovém území ulice Hlavní se v současné době nachází asfaltová komunikace, která je v šíři cca 4,3 

- 5,0 m. Stávající komunikace není výškově a směrově členěna, má vazby pouze na stávající sjezdy k 

sousedním nemovitostem. 

Šířkové uspořádání místní komunikace je nevyhovující, zejména ve směrovém oblouku v místě 

stávajícího mostu. Asfaltová komunikace vykazuje řadu poruch (trhliny, výtluky, vysprávky po uložení 

inženýrských sítí, v některých úsecích je patrná nestabilita podloží). 

Přestavba mostního objektu je nutná z důvodu nové prostorové úpravy místní komunikace a požadavků 

ČSN 73 6201 na převedení velkých vod pod mostem. Stávající hybridní nosná konstrukce bude 

vybourána. Zachována zůstane spodní stavby – opěry a křídla. Mezi opěry budou zhotoveny podsypové 

vrstvy, vložena ocelová tlamová konstrukce, provedeny zásypové vrstvy, zhotoveny římsy, které budou 

součástí krajnice vozovky. Konstrukce bude doplněna zábradlím se svislou výplní a zpevněným dnem.  

Most převádí stávající místní komunikaci přes místní vodoteč Dlouhoňovický potok. 

V území se nachází sítě technické infrastruktury – kanalizace, STL plynovod, nadzemní vedení NN, 

podzemní a nadzemní sdělovací vedení, nadzemní a kabelové rozvody veřejného osvětlení. Na lokalitě 

nejsou evidovány žádné přírodní zdroje, stavba nebude negativně ovlivňovat žádné přírodní zdroje ve 

svém okolí. 

Členění stavby: 

- SO 101 - Komunikace 

- SO 201 - Most DLH-01M 

- SO 401 - Veřejné osvětlení 

- VON - Vedlejší rozpočtové náklady 

Blíže popsáno v příloze č. 4 Výzvy -  Projektová dokumentace zpracovaná společností Hronovský - 

dopravní projekce s.r.o., Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ: 07053428. 

Dále je předmět veřejné zakázky popsán v soupisu prací, dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou č. 

5 Výzvy, také zpracovaný společností Hronovský - dopravní projekce s.r.o., Brněnská 700/25, Nový 

Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ:07053428. 



 

 

3. Cena sjednaná za plnění zakázky (4 191 348,60 Kč vč. DPH) 

 

4. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – výběrové řízení -  zadávaná mimo režim zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami 
117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d8210A - Podpora obnovy 
místních komunikací. 

Poř. číslo 

účastníka 

Obchodní 

firma/název/jméno 

a příjmení 

účastníka 

Adresa sídla/místa 

podnikání/IČ 

Nabídková cena 

v Kč vč. DPH 

Výsledné pořadí 

účastníka 

Účastník 

1 

SaM silnice a 

mosty Litomyšl 

a.s. 

Sokolovská 94, 570 01 

Litomyšl, IČ:25274104 

4 519 937,79 Kč vč. 

DPH 2. 

Účastník 

2 

M - STAV CZ 

s.r.o. 

Husova 1805, 530 03 

Pardubice, 

IČ:27557235 

4 191 348,60 Kč vč. 

DPH 1. 

 

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

Irelevantní. Nikdo nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. 

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru 

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky 

stanovil, že nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, přičemž tato bude posuzována dle 

nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.  

Níže uvedený byl vybrán na základě provedeného hodnocení dle kritéria celkové výše nabídkové ceny v 

Kč vč. DPH, kdy byla jeho nabídka jako ekonomicky nejvýhodnější. Údaje z hodnocení a výsledné pořádní 

nabídek uvádí níže uvedená tabulka. Vybraný dodavatel splnil zadávací podmínky a podmínky účasti 

tohoto řízení. 

Označení vybraného dodavatele 

1. M - STAV CZ s.r.o. 
Husova 1805, 530 03 

Pardubice, IČ:27557235 4 191 348,60 Kč vč. DPH 

7. Označení poddodavatele/ů 

Nerelevantní. Účastník nemá poddodavatele. 

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Nerelevantní. Nebylo použito. 

 

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 

Nerelevantní.  

 



 

 

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nabídky byly podány v tištěné podobě z důvodu zadání zakázky jako VZMR. 

 

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.  

 

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  

Předmět veřejné zakázky spočíval v realizaci provázaného plnění, které není při zachování hospodárnosti 

možné rozdělit více různým dodavatelům. Předmět plnění této veřejné zakázky představuje jeden 

funkční celek. Navíc se jedná o VZMR. 

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

Nerelevantní. Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona. 

V Dlouhoňovicích, dne 14.7.2021 

……………………………………………. 

                       Petr Nun, starosta obce 

                     Obec Dlouhoňovice 
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