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 24.09.2019 sešla v sídle zadavatele na svém 3. 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

Bc. Marek Hanuš

zaměstnanec zadavatele

Martin Staněk

zaměstnanec zadavatele

Mgr. Sabina Kolocová

zaměstnanec zadavatele

Mgr. Linda Matějíčková

zaměstnanec zadavatele
zaměstnanec KÚ Středočeského
kraje
zaměstnanec KÚ Středočeského
kraje

Mgr. Veronika Koblasová
Ing. Vacek Miloš

Jednání komise se nezúčastnily další osoby dle § 110 zákona.
2. Předmět jednání
Předmětem jednání komise bylo posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u
účastníka č. 2, který se umístil podle hodnocení nabídek jako druhý v pořadí, neboť účastník
č. 4, který se umístil jako 1. v pořadí byl vyloučen ze zadávacího řízení.

3. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
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Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37
zákona pouze u účastníka č. 2, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, neboť účastník, který se umístil jako první
v pořadí, byl vyloučen ze zadávacího řízení.
Nabídka s pořadovým č. 2
Identifikační údaje účastníka:

Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ: 262 71 303

Nabídková cena v Kč bez
DPH:

17 488 424,87

Podmínky kvalifikace
Účastník prokázal:
základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
- profesní způsobilost dle § 77 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.
■j-•_ .
Jistota

Účastník doložil jistou v požadované výši formou bankovní záruky Č. 1903039029

Komise konstatuje, že účastník č. 2 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 Skanska a.s..
Komise na základě výše uvedeného jednání nenavrhuje vyloučit žádného účastníka
zadávacího řízení ve smyslu § 48 zákona.

2

Žádný z členů komise nemá odlišný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném
shodla a jednomyslně usnesla.
V Říčanech dne 24.09.2019

Podpis

.Jméno a příjmení člena komise
Jan Zákostelský, Dis.

Bc. Marek Hanuš
Martin Staněk

Mgr. Sabina Kolocová
Mgr. Linda Matějíčková
Mgr. Veronika Koblasová

Ing. Vacek Miloš

5. Předání protokolu z jednání komise zadavateli

Podpis oprávněné osoby zadavatele

t
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

24. 09. 2019

Zpráva byla předána zadavateli dne
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Razítko zadavatele

Přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam požadované kvalifikace

3

SEZNAM POŽADOVANÉ KVALIFIKACE
k níže uvedené veřejné zakázce:
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

Zadavatel:

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

Účastník č. 2 Skanska a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledků hodnocení nabídek, předkládá tyto doklady k prokázání požadované
kvalifikace:
základní způsobilost dle § 74 zákona
Certifikát vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a
výpis z evidence rejstříku trestů
potvrzení příslušného finančního systém certifikovaných stavebních dodavatelů
úřadu a ve vztahu ke spotřební dani akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
čestné prohlášení
- č. 99069 ze dne 14.12.2018, ve změně 03.01.2019,
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 platnost do 13.12.2019
odst. 1 písm. c) zákona
potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 01.04.2019
výpis z obchodního rejstříku, nebo
čestné prohlášení v případě, že
dodavatel
není
v obchodním
rejstříku zapsán
-

LI:

-----

--------

--

-

Certifikát vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a
systém certifikovaných stavebních dodavatelů
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
výpis
z obchodního
rejstříku - č. 99069 ze dne 14.12.2018, ve změně 03.01.2019,
platnost do 13.12.2019
nebo jiné obdobné evidence

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 01.04.2019

doklad o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
- provádění staveb, jejich změn a
odstraňování
- výkon zeměměřičských činností

Certifikát vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a
systém certifikovaných stavebních dodavatelů
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
- č. 99069 ze dne 14.12.2018, ve změně 03.01.2019,
platnost do 13.12.2019
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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

Certifikát vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a
systém certifikovaných stavebních dodavatelů
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
- č. 99069 ze dne 14.12.2018, ve změně 03.01.2019,
platnost do 13.12.2019

úřední oprávnění pro výkon
zeměměřičských činností podle §
13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a
doplnění
některých
zákonů
souvisejících sjeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů

seznam významných staveb za
posledních 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění
nej významnějších stavebních prací
- provedení 3 staveb v oblasti
novostaveb, rekonstrukcí nebo
oprav silnic s investičními náklady
minimálně 9 000 000,- Kč bez
DPH každá
- z toho alespoň 1 stavba zahrnující
pokládku asfaltových hutněných
vrstev finišerem a vibračním
silničním válcem.

Čestné prohlášení - Seznam nej významnějších
stavebních prací k prokázání technické způsobilosti ze
dne 23.05.2019, podepsali Michal Pfaf, ředitel závodu
Skanska a.s. a Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

•

Osvědčení objednatele - Rámcová smlouva na
zhotovitele oprav živičných povrchů silnic
v majetku Ústeckého kraje pro rok 2014/2015 část IV - Rámcová smlouva na zhotovitele
souvislých oprav živičných povrchů silnic
v majetku ÚK v oblasti působnosti provozu
Děčín, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260,
417 Dubí 3, IČ: 00080837, ze dne 25.03.2019,
podepsala Ivana Pekařová, vedoucí provozu Děčín:

Karlovka - Kerhartice

Horní Podluží Rybniště

Rybniště - Doubice
Mikulášovice - Salmov

Osada Sněžná
Hřensko - Janov

•

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR 2

1/2 Kozojedy, oprava komunikace, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 56993390, ze dne
27.03.2019, podepsala Ing. Iva Chalupová,
ředitelka Správy Praha
•

Osvědčení objednatele - Rekonstrukce silnice
11/360 Polička - průtah, Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98,
533 53 Pardubice, IČ: 00085031, ze dne
31.01.2019, podepsal Ing. Milan Skýba,
technický dozor stavebníka

•

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR D4 Skalka - křižovatka 11/118, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140
00 Praha 4, IČ: 56993390, podepsal Ing. Jan
Kroupa, FEng., generální ředitel ŘSD ČR

životopis, doklad o vzdělání a Ing. Lukáš Radil
doklad o autorizaci člena č. 1
• Profesní životopis odborného personálu ze dne
realizačního týmu - stavbyvedoucí
22.05.2019
•

Vysokoškolský diplom vydaný ČVUT v Praze,
fakulta stavební, ze dne 10.02.2012

•

Osvědčení o autorizaci č. 38599 vydané Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ze dne 23.05.2017,
autorizovaná osoba vedená ČKAIT pod č.
0013578

životopis, doklad o vzdělání a Lukáš Merenius
doklad o autorizaci člena č. 2
• Profesní životopis ze dne 22.05.2019
realizačního týmu - zástupce
stavbyvedoucího
• Vysvědčení o maturitní zkoušce, Vyšší odborná
škola stavební a Střední průmyslová škola
stavební Praha 1, Dušní 17 ze dne 04.06.2003
•

Osvědčení o autorizaci č. 32727 vydané Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ze dne 09.11.2010,
autorizovaná osoba vedená ČKAIT pod č.
0011344

životopis, doklad o vzdělání a Ing. Jaroslav Kučera
doklad o autorizaci člena č. 3
• Profesní životopis ze dne 02.05.2019
realizačního týmu - hlavní geodet
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•

Vysokoškolský diplom vydaný ČVUT v Praze,
fakulta stavební

•

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností, vydal Český úřad
zeměměřičský a katastrální dne 26.10.2019, č.
položky 1799/98

prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

netýká se

prokázání kvalifikace v případě společné nabídky dle § 84 zákona
netýká se

prokázání kvalifikace poddodavatcle dle § 85 zákona
netýká se
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