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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 22111/2019
spisový znak: KHEJ 15537/2019/kakr/3

datum: 14.02.2019

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 30.01.2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30.01.2019, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
zpřístupnění údajů o dodavatelích, kteří podali nabídky a o nabídkových cenách, které byly nabídnuty Vaší organizaci, event.
zpřístupnění záznamu/protokolu o otevírání nabídek, či jiného záznamu obsahujícího shora uvedené údaje, ve věci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy
stávající budovy knihovny”, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-039748 zadavatelem Jihočeská
vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě
k veřejné zakázce „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy
knihovny“.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –

1x příloha:

04_02-protokol o otevírání nabídek.pdf
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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČO:

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice
Mgr. Ivo Kareš
00073504

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy
stávající budovy knihovny“
Komise jmenovaná zadavatelem a pověřená v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) otevíráním nabídek se
dne 29. 1. 2019 v 12:00 hodin sešla na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce
zadávané dle zákona, z něhož pořídila tento písemný protokol.
I. Složení komise
Mgr. Ivo Kareš, JVK ČB
Mgr. Patrik Červák, OKPP KÚ
Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Tajemník komise: Štěpán Vondráček, OVZI
II.

Střet zájmů a mlčenlivost osob provádějících otevírání nabídek

Všechny osoby provádějící otevírání nabídek byly seznámeny se seznamem podaných nabídek
a podepsali čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmů dle § 44 odst. 1 zákona, které je přílohou
protokolu.
Všechny osoby provádějící otevírání nabídek prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí na jednáních vztahujících se k výše
uvedené veřejné zakázce.
III.

Přizvaní odborníci

Zadavatel nepřizval k jednání žádné odborníky ve smyslu § 42 odst. 3 zákona.

IV. Zástupci účastníků přítomní otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
V.

Náplň jednání

Náplní jednání bylo v souladu s § 109 zákona otevírání nabídek podaných v elektronické podobě.
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek nabídky, které jsou uvedeny níže v tabulce.
Nabídky v elektronické podobě otevřel zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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Všechny nabídky byly v rámci jednání otevřeny a zkontrolovány v souladu s § 109 odst. 2 zákona
(zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno).
Nabídka č.:

1

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

U Nemocnice 430, 28002 Kolín - Kolín III

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

28169522

Nabídková cena v Kč bez DPH:

144 030 109,00

Nabídková cena v Kč s DPH:

174 276 431,89

Nabídka č.:

2

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95, 37001 České
Budějovice - České Budějovice 4

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

25172328

Nabídková cena v Kč bez DPH:

148 393 023,51

Nabídková cena v Kč s DPH:

179 555 558,44

Nabídka č.:

3

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 3217/16, 15000 Praha Smíchov

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

46678468

Nabídková cena v Kč bez DPH:

149 138 914,33

Nabídková cena v Kč s DPH:

180 458 086,34

Nabídka č.:

4

2

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

Trigema Building a.s.
Bucharova 2641/14, 15800 Praha Stodůlky

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

27653579

Nabídková cena v Kč bez DPH:

141 404 155,21

Nabídková cena v Kč s DPH:

171 099 027,81

Nabídka č.:

5

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

STRABAG a.s.
Na bělidle 198/21, 15000 Praha Smíchov

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

60838744

Nabídková cena v Kč bez DPH:

135 647 717,00

Nabídková cena v Kč s DPH:

164 133 738,00

Nabídka č.:

6

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 Libeň

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

00014915

Nabídková cena v Kč bez DPH:

127 497 686,29

Nabídková cena v Kč s DPH:

154 272 200,41

Nabídka č.:

7

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno
a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 60200 Brno - Veveří

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

46342796

3

Nabídková cena v Kč bez DPH:

117 387 122,00

Nabídková cena v Kč s DPH:

142 038 417,62

Komise v rámci kontroly v souladu s § 109 odst. 2 zákona konstatuje, že všechny výše uvedené
nabídky podané v elektronické podobě byly doručeny ve stanovené lhůtě, jsou autentické a
s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Podpisy všech přítomných členů komise:

Přílohy:
1. Čestné prohlášení ke střetu zájmů
2. Seznam podaných nabídek
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