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 31.10.2019 sešla v sídle zadavatele na svém 4. jednání
k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

III/0059 Choteě, most ev. č. 0059 - 3 přes
Radotínský potok

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

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 posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
nabídky účastníka, který se umístil jako druhý v pořadí poté, co účastník, který se umístil jako
první v pořadí byl vyloučen ze zadávacího řízení.
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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.

Nabídka s pořadovým č. 1
Identifikační údaje účastníka:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Nabídková cena

7 554 685,00

Nabídková cena bez DPH v Kč
Podmínky kvalifikace

Účastník prokázal:
základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
profesní způsobilost dle § 77 zákona,
ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona,
technická kvalifikace dle § 79 zákona.
Doklady o kvalifikaci jsou specifikovány v seznamu požadované kvalifikace, který je
přílohou č. 1 tohoto protokolu.
Obchodní a jiné smluvní podmínky
Účastník předložil podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který odpovídá
závaznému vzoru smlouvy. Součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky jsou všechny
přílohy.

Nabídková cena

Výše nabídkové ceny nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Celková nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu
§ 113 zákona.

Soupis prací

V soupisu prací jsou oceněny všechny položky.

Jistota
Účastník složil jistotu v požadované výši formou bankovní záruky č. G0BG519001945.

Komise konstatuje, že účastník č. 1 splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a
nebyl důvod k výzvě k doplnění či objasnění nabídky ve smyslu § 46 zákona.

4. Ukončení jednání

Komise na základě výše uvedeného jednání navrhuje zadavateli rozhodnout o výběru nabídky
č. 2 podané účastníkem Společnost T.A.Q. s.r.o..
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Komise na základě výše uvedeného jednání nenavrhuje vyloučit žádného účastníka
zadávacího řízení ve smyslu § 48 zákona.
Žádný z členů komise nemá odlišný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném
shodla a jednomyslně usnesla.

V Říčanech dne 31.10.2019

Podpis

Jméno a příjmení člena komise

Miroslav Knopp

Miroslav Dostál
Mgr. Linda Matějíčková

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam požadované kvalifikace
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5. Předání protokolu z jednání komise zadavateli
Podpis oprávněné osoby zadavatele

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Zpráva byla předána zadavateli dne
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Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

III/0059 Choteč, most ev. č. 0059 - 3 přes
Radotínský potok

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

stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
20.06.2019
VZ-392/19

Účastník č. 1 „Společnost T.A.Q. s.r.o.“ jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nej výhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, předkládá tyto doklady k prokázání
požadované kvalifikace:
základní způsobilost dle § 74 zákona
výpis z evidence rejstříku trestů
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve
vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
zákona
potvrzení příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení
výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné
prohlášení v případě, že dodavatel není
v obchodním rejstříku zapsán
profesní způsobilost dle § 77 zákona
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- oprávnění pro výkon zeměměřičských činností

doklad o odborné způsobilosti - osvědčení o
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
- dopravní stavby
- mosty a inženýrské konstrukce
technická kvalifikace dle § 79 zákona
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Čestné prohlášení účastníka zadávacího
řízení o splnění kvalifikace ze dne
09.07.2019, podepsal Petr Jelínek

Čestné prohlášení účastníka zadávacího
řízení o splnění kvalifikace ze dne
09.07.2019, podepsal Petr Jelínek

seznam významných staveb za posledních 5 let a Čestné prohlášení účastníka zadávacího
osvědčení objednatelů o řádném plnění řízení o splnění kvalifikace ze dne
nej významnějších stavebních prací - provedení 3 09.07.2019, podepsal Petr Jelínek
staveb v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo
oprav mostů s investičními náklady minimálně
4 000 000,- Kč bez DPH každá.
životopis, doklad o vzdělání a doklad o autorizaci
člena č. 1 realizačního týmu - stavbyvedoucí
životopis, doklad o vzdělání a doklad o autorizaci
člena č. 2 realizačního týmu - zástupce
stavbyvedoucího
prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné Čestné prohlášení účastníka zadávacího
řízení o splnění kvalifikace ze dne
evidence jinou osobou
09.07.2019,
podepsal Petr Jelínek
doklady prokazující splnění chybějící části
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
doklady o splnění základní způsobilosti podle §
74 zákona jinou osobou
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele
prokázání kvalifikace v případě společné nabídky dle § 84 zákona
základní způsobilost dle § 74 zákona za každého
dodavatele samostatně
netýká se
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence za každého dodavatele samostatně
prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 zákona
základní způsobilost dle § 74 zákona
poddodavatele
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
netýká se
evidence poddodavatele
profesní
způsobilost jeho
poddodavatelů
v rozsahu podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona
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