
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1456 
ze dne  14.6.2021 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku                    
"Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební práce / II." a k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu 

celkových nákladů investiční akce č. 44813 Lávka Uhříněves. 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o veřejné zakázce s názvem "Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební 
práce / II.", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách č.1 až č. 12 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  závěry komise a pořadí účastníků uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách č.1 
až č. 12 

2.  úpravu rozpočtu a úpravu celkových nákladů investiční akce č. 44813 Lávka 
Uhříněves dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   r o z h o d u j e  

1.  na základě ustanovení § 48 odst. 2b zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty 
a.s., se sídlem Máchova 1129/6, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČO: 25018094, ze 
zadávacího řízení k veřejné zakázce "Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební 
práce / II." 

2.  o výběru dodavatele Stavební firma HOBST a.s., se sídlem Splavná 1250, Praha 9, 
PSČ 198 00, IČO: 48033251, k veřejné zakázce "Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, 
stavební práce / II.", s nabídkovou cenou 14.144.289,91 Kč bez DPH 



I V .   u k l á d á  

1.  MHMP - INV MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o vyloučení dotčenému účastníku 

Kontrolní termín: 18.6.2021 

2.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům 

Kontrolní termín: 18.6.2021 

3.  učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému 
dodavateli dle bodu III.2. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 5.7.2021 

4.  uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu III. tohoto usnesení               
a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 20.7.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu a úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu 
II.2. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 25.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-40092  
Provede: MHMP - INV MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  





























































































































Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 44813 Lávka Uhříněves 0 0321 4 000,00

INV MHMP 42823 Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP 0 0321 -4 000,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1456 ze dne 14. 6. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace
Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

7 500,00

0,00

                              Úprava celkových nákladů investiční akce 
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Důvodová zprava k tisku R-40092 

 

 K návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 44813 

Lávka Uhříněves, stavební práce / II.“ a k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu celkových nákladů 

investiční akce č. 44813 Lávka Uhříněves. 

 

 

Odbor investiční (dále jen „zadávající odbor“) připravil k předkladu na jednání Rady hlavního města Prahy 

(dále jen „RHMP“) na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy návrh 

na rozhodnutí o výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavba č. 44813 Lávka 

Uhříněves, stavební práce / II.“  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce pro stavbu lávky pro pěší a cyklisty v Praze 22 - Uhříněvsi. 

 

Veřejná zakázka s názvem „Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební práce “ byla zrušena usnesením 

Rady hl.m.Prahy č. 1222 ze dne 15.6.2020.  

Nový záměr na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební práce / II.“ byl 

schválen usnesením Rady hl.m.Prahy č. 1560 ze dne 3.8.2020. 

 

Veřejná zakázka „Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves, stavební práce / II.“ byla zadávána ve zjednodušeném 

podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. Výzva k podání nabídek byla dne 27. 10. 2020 uveřejněna na profilu zadavatele. Ve 

stanovené lhůtě podali své nabídky v elektronické podobě celkem 2 uchazeči. Zadavatelem jmenovaná 

hodnotící komise zkontrolovala, zda všechny nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v elektronické 

podobě. Žádná z nabídek nebyla doručena opožděně nebo jiným než stanoveným způsobem. Následně 

komise přistoupila ke zpřístupnění obsahu nabídek. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11 000 tis. Kč bez DPH. 

 

Hodnotící komise tedy převzala celkem 2 nabídky, které byly přijaty do posuzování a hodnocení v tomto 

pořadí: 

 

1. Stavební firma HOBST, Splavná 1250, 198 00 Praha 9, IČO: 48033251 

2. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, 25018094 

 

Po posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek nebyla komisí zadavateli doporučena k 

vyřazení z další účasti na zadávacím řízení žádná nabídka. 

 

V průběhu zadávacího řízení společnost SaM silnice a mosty a.s. základě písemného sdělení neposkytla 

požadovanou součinnost a odstoupila ze zadávacího řízení z kapacitních důvodů. 

Hodnocení nabídek nebylo provedeno, protože v zadávacím řízení zůstal pouze jediný účastník: 

Nabídková cena bez DPH 

Stavební firma HOBST a.s.                                                                   14 144 289,91 Kč 

 

S ohledem na skutečnost, že zadávací řízení je podruhé opakováno s podobným výsledkem, bylo 

komisí doporučeno zadavateli akceptovat nabídku 2.uchazeče společnosti Stavební firma HOBST a.s., 

Splavná 1250, 198 00 Praha 9, IČO: 48033251.                         
 

Navrhuje proto rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky podané uchazečem Stavební firma 

HOBST a.s. 

 

Zápis z jednání hodnotící komise je přílohou této důvodové zprávy. 
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Dále je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 a úpravu 

celkových nákladů investiční akce č. 44813 Lávka Uhříněves. 

Úprava rozpočtu na rok 2021 obsahuje navýšení rozpočtu ze stávajících 7.000 tis. Kč na 11.000 tis. Kč tj.  

navýšení o 4.000 tis. Kč. Zdrojem této částky je stavba č. 0042823 Propojovací komunikace Kutnohorská-

SOKP, jejíž rozpočet bude o 4.000 tis. Kč snížen. Na této stavbě z důvodu komplikací při projednávání 

nebude v roce 2021 vyčerpána celá plánovaná částka na úhradu projektových prací a proto je možné odtud 

požadovanou částku ve výši 4.000 tis. Kč přesunout ve prospěch stavby č. 44813 Lávka Uhříněves.  

 

Úprava celkových nákladů investiční akce obsahuje navýšení ze stávajících 12.000 tis. Kč na 19.500 

tis. Kč tj. navýšení o 7.500 tis. Kč. 

Uvedené částky zohledňují náklady na úhradu stavebních prací dle aktuálního výsledku opakovaného 

zadávacího řízení, odměnu pro autorský dozor projektanta, technický dozor investora, činnost koordinátora 

BOZP a úhradu nájemného za použití pozemků SŽDC a Správy železnic pro stavbu lávky.  

Navýšení celkových investičních nákladů je nezbytné k realizaci investiční akce č. 44813 Lávka Uhříněves, 

jejíž dokončení se předpokládá v roce 2022 a ukončení financování rovněž v roce 2022. 

Profinancovanost na investiční akci činí 65,59 tis. Kč, při započtení profinacovanosti předchozího investora 

MČ Praha 22 činí profinancovanost 913,4995 tis. Kč. Tato záležitost bude dořešena s UCT MHMP. 

  

 

 

 

 

 

Stavba je finančně kryta z rozpočtu hl. m. Prahy, kap. 03 - Doprava.  

 

 
 

 

Přílohy důvodové zprávy: 
 

č. 1 – situace 

č. 2 – zadávací dokumentace 

č. 3 – jmenování komise 

č. 4 - čestné prohlášení ke střetu zájmů  

č. 5 - protokol o otevírání nabídek 

č. 6 – prohlášení o odstoupení společnosti SaM silnice a mosty a.s. ze zadávacího řízení 

č. 7 - protokol o jednání hodnotící komise 

č. 8 -zpráva o hodnocení nabídek 

č.9 – informace o investiční akci 

č.10- záměr 

č.11- oznámení o vyloučení 

č.12- oznámení o výběru  

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel: INV MHMP 
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