
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Liberci dne 20.9.2017

Č.j ./36300/2017
Číslo zakázky: 09EU-002737

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel44) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„1/15 Kravaře obchvať4

zadávací řízení zahájeno dne 30.9.2017, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. VZ 644755/ výzva 
k podání nabídky č.j. 2117/36300/2017 ze dne 31.5.2017 / ISPROFIN / ISPROFOND: 327 111 4016 
(dále jen „Zakázka44), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění (dále jen „zákon44), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 10 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako nej vhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 9, 
která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nej nižší 
nabídkovou cenu, podaná uchazečem

STRABAG a.s.
IČ :60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Celková nabídková cena uchazeče: 176 690 050,40 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná sdružením uchazečů

„Společnost 1/15 Kravaře obchvat - EUROVIA -  SAM44
vedoucí společník:
EUROVIA CS, a.s.
IČ: 45274924
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1- Nové Město

Do datových schránek uchazečů, 

dle rozdělovníku



SaM silnice a mosty a.s.
IČ: 25018094
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

Celková nabídková cena uchazeče:

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná sdružením uchazečů

„Společnost ES-EDIKT Kravaře44
vedoucí společník:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
IČ: 10442481
se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny

společník:
EDIKT a.s.
IČ: 25172328
se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

Celková nabídková cena uchazeče:!

5- Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 11, podaná sdružením uchazečů

„Společnost Kravaře44
vedoucí společník:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
IČ: 40233308
se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

společníci:
HERKUL a.s.
IČ: 25004638
se sídlem Obrnice 228, 435 21 Obrnice

BÓGL A KRÝSL, k.s.
IČ: 26374919
se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 

Celková nabídková cena uchazeče:
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6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem

Metrostav a.s.
IČ: 00014915
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 -  Libeň 

Celková nabídková cena uchazeče:

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, podaná uchazečem

Porr a.s.
IČ :43005560
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 10 00 Praha 10 

Celková nabídková cena uchazeče:

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná sdružením uchazečů

„Společnost INTEGRA-SŽ1/15 Kravaře44
vedoucí společník:
INTEGRA stavby a.s.
IČ: 25014391
se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec

společník:
Silnice Žáček s.r.o.
IČ :44569432
se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

Celková nabídková cena u c h a z e č e : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná sdružením uchazečů

„Společnost Kravaře, A+SM44
vedoucí společník:
ALPÍNE Bau CZ a.s.
IČ: 02604795
se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí

společník:
SILNICE MORAVA s.r.o.
IČ: 25357352
se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 Krnov 

Celková nabídková cena uchazeče:
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10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná sdružením uchazečů

„SPOLEČNOST Kravaře obchvat M-SILNICE a HOCHTIEF“
vedoucí společník:
M-SILNICE a.s.
IČ: 42196868
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

společník:
HOCHTIEF CZ a.s.
IČ: 46678468
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

Celková nabídková cena uchazeče:

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

Skanska a.s.
IČ: 26271303
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Celková nabídková cena uchazeče:

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazeěem STRABAG a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky 
jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:
Námitky proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

2  0 - 09 -  2017
V Liberci d n e .........................  /

Ředitelství s iln ila  dálnic ČR

■■■Kípp
Stírávy'Liberec


