PROTOKOL Z JEDNÁNÍ KOMISE
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek (dále
jen „komise“) pověřena k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
nabídek dle § 42 odst. 1 zákona se dne 25.09.2019 sešla v sídle zadavatele na svém 2. jednání
k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Datum zahájení zadávacího řízení:
Registrační číslo veřejné zakázky:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)
111/0059 Choteč, most ev. č. 0059 - 3 přes
Radotínský potok
stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
20.06.2019
VZ-392/19

1. Zahájení jednání
Komise jednala v tomto složení:

Jméno a příjmení člena komise

Vztah člena komise k zadavateli

Miroslav Knopp

zaměstnanec

Miroslav Dostál

zaměstnanec

Mgr. Linda Matějíčková

zaměstnanec

Jednání komise se nezúčastnily další osoby dle § 110 zákona.
2. Předmět jednání
Předmětem jednání komise bylo dokončení posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení účastníka č. 2.

3. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Po provedení hodnocení nabídek komise provedla posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení ve smyslu § 37 zákona pouze u účastníka č. 2, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nej výhodnější podle výsledků hodnocení nabídek.
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Nabídka s pořadovým č. 2

Identifikační údaje účastníka:

DST stavební Praha s.r.o.
se sídlem: Dolnojirčanská 318, 252 42 Jesenice, Horní
Jirčany
IČ: 65410343

Účastník č. 2 byl vyzván k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona a vysvětlení
mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 zákona.

Na základě Žádosti o písemné objasnění a doplnění nabídky a Žádosti o písemné zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 19.07.2019 (dále jen „Žádost“) účastník doložil
podepsaný závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky a dále předložil všechny
požadované dokumenty týkající se poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal část
chybějící kvalifikace. Dále účastník předložil dokument „Nabídka DST oprava.pdf“, který
nebyl účastníkem náležitě vysvětlen, ale kterým však dle posouzení komise byly změněny
některé nabídkové ceny jednotlivých položek rozpočtu, aniž by tím došlo ke změně celkové
nabídkové ceny.

Mimořádně nízká nabídková cena u požadovaných položek rozpočtu však nebyla řádně
vysvětlena, přestože účastník doložil odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Komise
však považuje toto vysvětlení za nedostatečné, neboť účastníkem je odůvodněno jako
administrativní chyba při zpracování rozpočtu a dále dokumentem doručeným zadavateli dne
16.09.2019. Protože komise považuje odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
účastníkem ve vztahu kjím předloženému opravenému nabídkovému rozpočtu za
nedostatečné, vyzve komise z tohoto důvodu účastníka k opětovnému vysvětlení mimořádně
nízké nabídkové ceny u zmíněných položek a k odůvodnění změny v nabídkovém rozpočtu.
V předloženém vysvětlení nabídky dále chybí prohlášení účastníka, že :
- při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních
smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a

- neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.
Dále byl doručen časový harmonogram v rozlišení týdnů obsahující jasné a přehledné
informace, ze kterých bude zřejmý časový postup Účastníka (včetně nasazení rozhodujících
zdrojů - materiálů či techniky).
Komise rozhodla, že zmeškání lhůty 5 pracovních dnů poskytnuté účastníkovi k předložení
dokumentů dle Žádosti ve smyslu § 46 odst. 1 zákona účastníkovi promine.

4. Ukončení jednání
Komise tímto považuje své 2. jednání za ukončené a na základě výše uvedeného se sejde na
svém 3. jednání po obdržení písemného vyjádření dodavatele nebo po uplynutí lhůty
stanovené pro jeho doručení.

Žádný z členů komise nemá odlišný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném
shodla a jednomyslně usnesla.
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V Říčanech dne 25.09.2019
Jméno a příjmení člena komise

Podpis

Miroslav Knopp

Miroslav Dostál
Mgr. Linda Matějíčková
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