PROTOKOL Z JEDNANÍ 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 15.07.2019 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“)
11/272 Starý Vestec, přeložka silnice
stavební práce
otevřené řízení nadlimitní
23.04.2019
VZ-188/19

1. Zahájení jednání

Komise jednala v tomto složení:

Jméno a příjmení člena komise

Vztah člena komise k zadavateli

Jan Zákostelský, Dis.

zaměstnanec zadavatele

Ing. Jan Fidler

zaměstnanec zadavatele

Bc. Marek Hanuš

zaměstnanec zadavatele

Mgr. Sabina Kolocová

zaměstnanec zadavatele

Mgr. Linda Matějíčková

zaměstnanec zadavatele

Člen komise Bc. Marek Hanuš byl seznámen se seznamem podaných nabídek a následně
podepsal čestné prohlášení o tom, že není ve střetu zájmů dle § 44 zákona. Toto čestné
prohlášení je přílohou č. 1 tohoto protokolu.

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. 4, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledků hodnocení nabídek.

3. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
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Nabídka s pořadovým č. 4
Identifikační údaje účastníka:

ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4
IČ: 274 30 774

Důvod vyzvání k doplnění či objasnění nabídky a vysvětlení mimořádně nízké nabídkové
ceny u níže uvedených položek:

1) účastník nedoložil přílohu č. 5 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky Časový plán výstavby - časový harmonogram
2) účastník zašle vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny k následujícím položkám
soupisu prací, který je přílohou č. 1 závazného vzoru na plnění veřejné zakázky SO
000 Vedlejší rozpočtové náklady:
.

< PČ Typ

MJ Množství

Popis

Kód

POMOČ PRÁČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A
1

K

02720

P?

2

02720.1

K

OCHRANU DOPRAVY
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s
objednatelem požadovanými zařízeními

J cena

r'r7l/1
lCZKJ

Cena
celkem
(CZKJ

Cenová
soustava

148 000,00

KPL

1,000

148 000,00

KPL

1,000

165 000,00

165 000,00

8 000,00

8 000,00

II

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A
OCHRANU DOPRAVY • VÝSPRAVA VÝTLUKŮ

i

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

pp

Lokální vysprávky objfzné trasy před stavbou. Případná
oprava silnic po ukončení stavby.
Čerpáno se souhlasem investora.

Poznámka k souboiu cen:
PSC

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními
"VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSÍ AGO TL. DO 50MM -

vv
3

K

02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

PP

i 4

K

02911

K

02911.1

K

I

KČ

1,000

KPL

1,000

kpl

1,000

81 500,00

KPL

1,000

48 000,00

KČ

1,000

15 000,00

' I

95 000,00 '

L

95 000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČENÍ ING. SÍTÍ

81 500,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PP

6

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

1,000

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PP
5

předpoklad 750 m2"1
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

48 000,00

^8 P

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

PP

Poznámka k souboru cen:
PSC

7

K

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými proctmil
02944

OSTAT POŽADAVKY • DOKUMENTACE SKUTEČ
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
OSTAT POŽADAVKY • DOKUMENTACE SKUTEC PROVED
DIGIT FORMĚ
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE -

8

K

PP

02990

PUBLICITA DLE IROP
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Tabule dle požadavků IROP:
- dočasný billboard velikosti 2,4 x 5,1 m
- stálá pamětní deska nebo stálý billboard elikosti 0,3 x 0,4
m

2

: KPL : 1,000

23 700,00 •

15 000,00

23 700 00 ■ ^TSKP
za

zuu.uu . 2Q18

j

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v
předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce základové konstrukce včetně nutných zemních prací demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné
opravy poškozených čátí během platností

PSC

9

K

03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

KPL

1,000

15 000,00

15 000,00

OTSKPSPK
2017

Všeobecné podmínky Staveništní náklady zhotovitele
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Komise dále zaslala dne 06.06.2019 žádost Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p.o. a
Jihočeskému kraji, kteří referenční listy dodavateli poskytli, o potvrzení pravdivosti informací
uvedených v referenčních listech dodavatele k prokázání splnění technické kvalifikace dle
ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a to k následujícím stavbám:
• 11/199 Svobodka-hr. přechod Pavlův Studenec, úsek 2 a 3
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016
• Rekonstrukce silnice III/232 Břasy - Liblín, etapa 1
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016

Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 2, okres Tábor, České Budějovice a
Strakonice
Referenční list vydaný Jihočeským krajem
•

• 11/191 Vrčeň - Dožice
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 30.11.2018
• III/1903 Domažlice - Tlumačov - Mrákov
Referenční list vydaný Správou a údržbou silnic Plzeňského kraj, p.o. dne 15.12.2016,
Komise je toho názoru, že výše uvedené referenční listy dostatečně nespecifikují předmět
stavebních prací, a proto není zřejmé, zda účastník splnil část technické kvalifikace
spočívající v provedení alespoň 1 stavby zahrnující pokládku asfaltových hutněných vrstev
finišerem a vibračním silničním válcem s investičními náklady minimálně 9 000 000,- Kč bez
DPH a to vlastními kapacitami.

Komisi bylo dne 18.06.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK účastníkem
ROBSTAV k.s. doručeno Písemné doplnění nabídky a písemné zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny ze dne 17.06.2019 (dále jen „Vysvětlení nabídky“).

Adl)
Účastník jako přílohu tohoto Vysvětlení nabídky doložil harmonogram stavebních prací.
Komise konstatuje, že účastník tímto dokumentem požadavek komise splnil.
Ad2)
V rámci zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastník komisi poskytnul vysvětlení
všech požadovaných položek. Komise považuje odpovědi za dostačující a považuje tímto
požadavek za splněný.
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Komisi bylo dále 10.06.2019 doručeno vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,
p.o., podepsané Bc. Martinem Vítem, MPA, technickým ředitelem, ze dne 10.06.2019,
v němž se konstatuje, že společnost ROBSTAV k.s. splňuje požadavky dle kritérií
stanovených zadavatelem.
Komisi bylo také 12.06.2019 doručeno Potvrzení pravdivosti o poskytnutých informacích
dodavatelem ROBSTAV k.s. podepsané Ing. Alešem Mikem, pověřeným vedením OVZI, ze
dne 12.06.2019, z něhož vyplývá, že požadavky zadavatele byly splněny.

4. Ukončení jednání
Komise konstatuje, že účastník č. 4 ROBSTAV k.s. splnil všechny podmínky účasti
v zadávacím řízení.

Komise na základě výše uvedeného jednání navrhuje zadavateli rozhodnout o výběru nabídky
č. 4 podané účastníkem ROBSTAV k.s.
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 15.07.2019

Jméno a příjmení člena komise

Podpis

Jan Zákostelský, Dis.
Ing. Jan Fidler

Bc. Marek Hanuš
Mgr. Sabina Kolocová

Mgr. Linda Matějíčková

Přílohy:
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení člena komise
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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

16. 07. m

Zpráva byla předána zadavateli dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
<©>

Razítko zadavatele

příspěvková organizace
Zborovaká 11
IČO 00068001

5

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENE KOMISE
ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
jako člen/náhradník komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku:

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“)
11/272 Starý Vestec, přeložka silnice
stavební práce
otevřené řízení nadlimitní
23.04.2019
VZ-188/19

tímto činím toto čestné prohlášení o střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že
mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím
řízením,
nemám zájem získat osobní výhodu,
nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.
Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být
posuzováno jako přestupek nebo trestný čin.

V Říčanech dne
Jméno a příjmení člena komise

Bc. Marek Hanuš

Podpis

