
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2054 

ze dne  28.8.2018 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnějších nabídek k jednotlivým částem 
veřejné zakázky v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na 
služby s názvem "Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 0094 MO 

Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka - vyhotovení DUR včetně 
zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR", zahájeném 2.2.2018 uveřejněním oznámení o 

zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 
Z2018-003987 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o veřejné zakázce s názvem "Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - 
Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka 
- vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR", zadávané dle 
ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách, které nejsou určeny 
ke zveřejnění 

I I .   s c h v a l u j e  
1.  závěry hodnoticí komise a pořadí nabídek uchazečů o jednotlivé části veřejné 

zakázky uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  znění smluv o vytvoření dokumentace k územnímu řízení a poskytnutí souvisejících 
služeb pro jednotlivé části veřejné zakázky dle přílohy č. 2 až č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   r o z h o d u j e  
o výběru dodavatelů jednotlivých částí veřejné zakázky s názvem "Soubor staveb MO st. 
č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, 
st. č. 8313 Libeňská spojka - vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k 
získání ÚR", kterými jsou: 

1) pro část 1 - stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka - účastníkovi: Společnost 
"SG 0081 PTB", se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10, společník č. 1 a 
správce společnosti PUDIS a.s., IČO: 45272891 se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 
31 Praha 10, společník č. 2 SUDOP PRAHA a.s.,  IČO: 25793349, se sídlem Olšanská 
2643/1a, 130 80 Praha 3 a společník č. 3 METROPROJEKT Praha a.s., IČO: 45271895 
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 s nabídkovou cenou 
35.500.000,- Kč bez DPH 

2) pro část 2 - stavba č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála - účastníkovi: 
SATRA - MMD - Městský okruh, DÚR, se sídlem Solkolská 32, 120 00 Praha 2, vedoucí 
člen společnosti SATRA spol. s r.o., IČO: 18584209, se sídlem Solkolská 32, 120 00 
Praha 2 a člen společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO: 48588733, se sídlem 
Národní 984/15, 110 00 Praha 1 s nabídkovou cenou 209.630.000,- Kč bez DPH 

3) pro část 3 - stavba č. 8313 Libeňská spojka - účastníkovi: Společnost "SG 8313 LS", 
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, společník č. 1 a správce 
společnosti  METROPROJEKT Praha a.s., IČO: 45271895 se sídlem náměstí I. P. 



Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, společník č. 2 SUDOP PRAHA a.s.,  IČO: 25793349, 
se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 a společník č. 3 PUDIS a.s., IČO: 
45272891 se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 s nabídkovou cenou 
61.830.000,- Kč bez DPH 

I V .   u k l á d á  
1.  MHMP - OSI MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatelů jednotlivých částí veřejné zakázky všem 
dotčeným účastníkům 

Kontrolní termín: 30.9.2018 

2.  učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle 
bodu III. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 31.10.2018 

3.  uzavřít smlouvy s vybranými dodavateli jednotlivých částí veřejné zakázky dle 
bodu III. tohoto usnesení a v souladu s návrhy smluv obsaženými v přílohách č. 
2 až č. 4 tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.11.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Dolínek  
Tisk: R-30655  
Provede: MHMP - OSI MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2054 ze dne 28. 8. 2018 





























Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2054 ze dne 28. 8. 2018 
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                                                                                                   Důvodová zprava k tisku R-30655 

Základní údaje o zakázce: 

1. Název zakázky 
(dále jen „zakázka“) 

Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 
0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská 
spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k 
získání ÚR 

2a. Zadavatel Hlavní město Praha 
2b. Zadávající složka1 OSI MHMP 
3a. Schválení záměru 
veřejné zakázky 
(popř. i schválení 
zdůvodnění) 

Záměr  
– odsouhlasen usnesením Rady HMP č. 2248 ze dne 12. 9. 2017 
- schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 30/72 ze dne 2. 11. 2017 
 
Zdůvodnění –  

3b. Koncepční 
materiál, na základě 
kterého se zakázka 
zadává 

Územní plán hl. m. Prahy 
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 
Strategický plán hl. m. Prahy 
Rozpočet hl. m. Prahy 

3c. Zajištěno 
financování 
v rozpočtu HMP 

ANO 
kapitola 03 Doprava:  
- stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka,  
- stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála,  
- stavba č. 8313 Libeňská spojka. 

4. Č. zakázky 
ve VVZ2/ 

Z2018-003987 
 

5. Den zahájení3 31. 1. 2018 
6. Zákon zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) 
7. Typ zakázky Služby 
8. Zastoupení 
odborným poradcem 

ANO 
OTIDEA avz s.r.o. 
IČO: 04682378 

9. Předpokládaná 
hodnota Kč bez DPH4 

344 275 000,- Kč bez DPH 

10. Druh řízení Užší řízení 

                                                 
1 Např. odbor MHMP, Městská policie  HMP aj. 
2 Věstník veře jných zakázek  
3 ust. § 58 ZZVZ 
4 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu ze jm. 
ust. § 16 ZZVZ; bližší údaje  obsahuje  dokumentace zakázky 
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Účelem tohoto tisku předkládaného Radě HMP je návrh na rozhodnutí o výběru 
dodavatelů jednotlivých částí nadlimitní veřejné zakázky "Soubor staveb MO st. č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 8313 
Libeňská spojka - vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR. 
 
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení DÚR k realizaci celé zbývající části městského 
okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála a to včetně realizace 
funkčně neoddělitelné stavby Libeňské spojky.  
 
Soubor staveb severovýchodní části MO tvoří následující stavby hl. m. Prahy: 
 
• Městský okruh, stavba číslo 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála (5,7 km) 
• Městský okruh, stavba číslo 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka (3,2 km) 
• Libeňská spojka, stavba číslo 8313 v úseku U Kříže – Vychovatelna (1,4 km) 

 
 
Celková délka trasy souboru staveb je 10,3 km, z toho cca 5 km v ražených a hloubených 
tunelech. Jedná se o směrově rozdělenou místní sběrnou komunikaci o dvou jízdních 
pruzích v každém směru. 
 
Předmětný úsek tvoří cca 30% z celkové délky 32 km celého MO.  
 
Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/72 ze dne 2. 11. 2017 o schválení záměru této 
nadlimitní veřejné zakázky realizoval OSI MHMP její zadávací řízení formou užšího řízení. 
Za spolupráce OSI MHMP a administrátora zakázky společnosti OTIDEA avz s.r.o. byla pro 
všechny části zakázky (jednotlivé stavby) vypracována kvalifikační a nabídková část 
Zadávací dokumentace (příloha č. 1) a návrhy Smluv o vytvoření dokumentace 
k územnímu řízení a poskytnutí souvisejících služeb (viz. přílohy č. 2 až 4 k usnesení). Tato 
Zadávací dokumentace a Smlouvy byly před zahájením veřejné zakázky konzultovány s 
odborem VEZ MHMP.  
Užší řízení bylo zahájeno dne 31. 1. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 
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V průběhu zadávacího řízení obdržel administrátor od uchazečů několik dotazů a  žádostí o 
vysvětlení Zadávací dokumentace, které byly plně zodpovězeny vydáním celkem 10 
vysvětlení. V souvislosti s administrací dotazů byla v souladu se ZZVZ prodloužena lhůta 
pro doručení žádostí o účast z původního data 19. 03. 2018 na 12. 04. 2018.  
Ve stanoveném termínu se k účasti do všech tří částí veřejné zakázky přihlásily vždy čtyři 
společnosti a sdružení společností (viz. příloha č. 2 ). 
Otvírání obálek s žádostmi o účast proběhlo v sídle administrátora společnosti OTIDEA avz 
s.r.o., Thámova 681/32, Praha 8 dne 18. 4. 2018 od 14:00 hod. a z jednání byl vyhotoven 
protokol (viz. příloha č. 3). 
Po provedené kontrole jednotlivých žádostí o účast z hlediska splnění kritérií stanovených 
v kvalifikační části Zadávací dokumentace proběhlo v sídle administrátora dne 16. 5. 2018 
první jednání komise pro posouzení kvalifikace jehož závěry jsou obsahem protokolu o 
jednání komise (viz. příloha č. 4). Hodnotící komise konstatovala, že žádosti některých 
účastníků obsahují nejasnosti a rozhodla o vyzvání těchto účastníků k doplnění jednotlivých 
skutečností. U účastníků u nichž konstatovala splnění všech podmínek rozhodla o jejich 
vyzvání k podání nabídky. Při druhém jednání komise pro posouzení kvalifikace  v sídle 
administrátora dne 28. 5. 018 bylo konstatováno, že vyzvaní účastníci řádně a včas doplnili 
požadované a tím splnili všechny podmínky a rozhodla o jejich vyzvání k podání nabídky. 
Závěry jsou obsahem protokolu o jednání komise (viz. příloha   č. 5). 
Ve stanoveném termínu 2. 7. 2018 byly doručeny pro každou ze tří částí veřejné zakázky 
dvě nabídky . 
Otvírání obálek s nabídkami účastníků (přílohy č. 6 až 8) proběhlo v sídle administrátora 
dne 3. 7. 2018 od 10:00 hod. a z jednání byl vyhotoven protokol (viz. příloha č. 9). 
K posouzení jednotlivých nabídek, po jejich předchozí kontrole, proběhlo dne 11. 7. 2018 od 
13:30 hod. v sídle administrátora jednání hodnotící komise. Závěry jsou obsahem protokolu 
o jednání komise (viz. přílohy č. 1 k usnesení). Hodnotící komise vyhodnotila jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky pro jednotlivé části veřejné zakázky následovně: 

1) pro část 1 - stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka  nabídku účastníka: 
Společnost "SG 0081 PTB" s nabídkovou cenou 35 500 000,- Kč bez DPH; 

2) pro část 2 - stavba č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála nabídku- účastníka: 
SATRA - MMD - Městský okruh, DÚR s nabídkovou cenou 209 630 000,- Kč bez 
DPH; 

3) pro část 3 - stavba č. 8313 Libeňská spojka nabídku účastníka: Společnost "SG 8313 
LS" s nabídkovou cenou 61 830 000,- Kč bez DPH. 
 

Nabídková cena veřejné zakázky celkem tak činí 306 960 000,- Kč bez DPH. 
 
Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru 
uvedených dodavatelů příslušných částí veřejné zakázky.  
 
Přílohy důvodové zprávy: 
č. 1 – Zadávací dokumentace, 
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č. 2 – seznam doručených žádostí o účast, 
č. 3 - protokol o otvírání obálek s žádostmi o účast, 
č. 4 – protokol o prvním jednání komise pro posouzení kvalifikace , 
č. 5 – protokol o druhém jednání komise pro posouzení kvalifikace, 
č. 6 – nabídky k 1. části zakázky stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka,   
č. 7 – nabídky k 2. části zakázky stavba č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, 
č. 8 – nabídky k 3. části zakázky stavba č. 8313 Libeňská spojka, 
č. 9 - protokol o otvírání obálek s nabídkami, 
č. 10 – soubor dokumentů z průběhu zadávacího řízení. 
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