
Z á p i s

z 73. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 30. 3. 2021

Omluveni: Mgr. Tomáš Vlach
Eva Nováková
Martin Hausenblas, MBA – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města. 

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 73. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ - výběr dodavatele

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: právní odbor připravil ve spolupráci s KP a OMOSRI zadávací dokumentaci
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď –
oprava kotev“
- hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 9 178 000,-Kč bez DPH
- předmětem zakázky je náhrada stávajícího kotvení opěrné zdi a oprava porušených skořepin 
konstrukce opěrné zdi. Zároveň bude osazeno měření kotevních sil dynamometry
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- VZ je z 85 % spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, 15 % hradí město ze svého rozpočtu
- do VZ se přihlásili 3 uchazeči, z nichž jeden překročil nabídkovou cenu o 92,77 Kč
- dodavatel společnost VERTICO, s. r. o., byl dne 16. 3. 2021 z důvodu neobjasnění údajů 
neobvykle nízkých položek ve výkazu výměr na základě žádosti zadavatele vyloučen z další účasti 
zadávacího řízení. Položky byly zadavatelem vytipovány za nízké na základě projektové 
dokumentace a průzkumu trhu.
- na základě doporučení hodnotící komise je RM předkládán ke schválení uchazeč, který se umístil 
na 2. místě, tj. společnost STRABAG Rail, a. s. s nabídkovou cenou 8 855 066,41 Kč bez DPH

Ing. Outlá - která společnost opravovala podchod u ZŠ Nová na Kamenném vrchu?
Mgr. Studenovský - byla to jiná společnost než Strabag
Ing. Outlá - podle čeho byl posuzován položkový rozpočet?
PhDr. Ing. Nedvědický - podle ceníku ÚRS
Mgr. Nováková – návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1707/73R/21
Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ústí nad Labem, 
Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ takto:

1. VERTICO, s.r.o.
2. STRABAG Rail a.s.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“, který se umístil na druhém 
místě v pořadí, tj. STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad 
Labem Střekov, IČ: 254 29 949, s nabídkovou cenou ve výši 8 855 066,41 Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – 
oprava kotev“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 
1385/29, 400 03 Ústí nad Labem Střekov, IČ: 254 29 949, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem
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Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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