Petr Vomáčka
Mgr.
Markéta Pěčková
"Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace"
30.03.2021 11:36
10:03

Protokol o posouzení splnění podmínek účasti
podle § 39 odst.4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "Zákon")

Zadavatel:
Název:
IČO:
Sídlo:
vyř.:
č.j.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
72053119
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Mgr. Markéta Pěčková

tel.
377 172 411
marketa.peckova@suspk.eu

email:

3084/21/SÚSPK-P

Veřejná zakázka:
Nákladní automobil N2 (12 t) s pracovní plošinou pro SÚSPK (2021)
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
5 180 000,00 Kč
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu N2
Předmět plnění VZ:
(12t) s pracovní plošinou.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

dosud není (ZPŘ)
P21V00000078

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 26. 3. 2021 do 10:00 hodin obdžel zadavatel celkem 1 nabídku níže
uvedeného účatníka zadávacího řízení:

Seznam hodnocených nabídek:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

1

ANO

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč
bez DPH

48361437

AUTO HELUS s.r.o.

Luční 168/32, 301 00 Plzeň

5 149 000,00 Kč

Hodnotitelé jmenovaní zadavatelem pro hodnocení nabídek provedli dne 27. 3. 2021 hodnocení
nabídek podle kritérií hodnocení stanovených v zadávací dokumentaci. Následně hodnotitelé
jmenovaní zadavatelem pro posouzení splnění podmínek účasti postupovali v souladu s
ustanovením § 39 odst. 4 Zákona tak, že provedli posouzení splnění podmínek účasti účastníka
zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
Předmětem posouzení splnění podmínek účasti je tedy nabídka ekonomicky nejvýhodnější dle
výsledků hodnocení tak, jak jsou tyto popsány ve zprávě o hodnocení nabídek ze dne 27. 3. 2021,
tedy nabídka níže uvedeného účastníka:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

1

ANO

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč
bez DPH

48361437

AUTO HELUS s.r.o.

Luční 168/32, 301 00 Plzeň

5 149 000,00 Kč

(dále jen "účastník" )
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedli následující
hodnotitelé jmenovaní zadavatelem:
Mgr. Markéta Pěčková
Petr Vomáčka
dále jen "hodnotitelé "
Komise v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka zjistila následující
skutečnosti:

1. Nabídka účastníka splňuje požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídek.
2. Nabídka obsahuje doklady o složení jistoty dle čl. 11 zadávací dokumentace, a to kopii výpisu z účtu
majitele AUTO HELUS s.r.o. vedeného u Československé obchodní banky, a. s. dokládajícího provedení
platby ve výši 103 000,00 Kč ve prospěch účtu zadavatele č. 5146600001/5500 dne 26. 3. 2021.
3. Nabídka účastníka splňuje požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace; účastník prokázal splnění
podmínek kvalifikace předloženým následujících dokumentů:

Základní způsobilost dle článku 17.1.zadávací dokumentace:
č.

Kontrolovaná skutečnost

1

Základní způsobilost dle článku 17.1. zadávací
dokumentace (prokazováno doklady ne
staršími tří měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení)

Doklad

Splněno

Čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti

ANO

Profesní způsobilost dle článku 17.2. zadávací dokumentace:
č.

Kontrolovaná skutečnost

1

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje
(prokazováno doklady ne staršími tří měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení).

Doklad

Splněno

Výpis z obchodního rejstříku,
Výpis z veřejné části
živnostenského rejtříku

ANO

Technická kvalifikace dle článku 17.4. zadávací dokumentace:
č.

1

Kontrolovaná skutečnost

Seznam významných dodávek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich
rozsahu (popis, množství, a cena dodaného
předmětu koupě), doby plnění a identifikace
objednatele.
Za významnou dodávku považuje zadavatel
takovou dodávku, jejímž předmětem je
odpovídající předmět koupě v rozsahu min.;
a) dodávka min. jednoho (1) vozidla kat. N2 s
nástavbou – pracovní plošina min. 22 m.
b) doložit fotodokumentaci nabízeného typu a
provedení techniky

Doklad

Splněno

Čestné prohlášení o splnění
technické kvalifikace

ANO

Pořízení montážní plošiny, IVECO
CARGO 4x4 + CELA DT28, 4 600
000 Kč bez DPH, 5/2020;
Pořízení montážní plošiny, IVECO
DAILY 4x4 + SOCAGE 21, 3 360 000
Kč bez DPH, 8/2018;
Pořízení montážní plošiny, IVECO
DAILY 4x4 + CELA DT22, 3 300 000
Kč bez DPH, 6/2018

Reference:

2

ANO

Nabídka účastníka splňuje technické podmínky požadované zadavatelem pro plnění předmětu veřejné
zakázky.
Nabídka obsahuje návrh Smlouvy, který je podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, konkrétně
Martinem Helusem, jednatelem společnosti AUTO HELUS s.r.o. Návrh Smlouvy obsahuje zadavatelem
požadované přílohy, tj.:
a) technická specifikace
b) cenov nabídka
c) kupní cena

Nabídka účastníka dále splňuje požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny uvedené v čl.
14 zadávací dokumentace. V souladu s požadavkem zadavatele účastník uvedl celkovou nabídkovou cenu v
čl. 6.1 Smlouvy.
Komise shledala, že celková nabídková cena není mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Nabídka účastníka splňuje další požadavky stanovené zadavatelem, když obsahuje:
a) obsah nabídky,
b) seznam poddodavatelů,
c) vyplněný návrh smlouvy ve formátu kompatibilním s MS Word
V návaznosti na provedené posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka zadávacího
řízení:
AUTO HELUS s.r.o.
IČO: 48361437
se sídlem Luční 168/32, 301 00 Plzeň
rozhodli hodnotitelé, po shora popsaném posouzení nabídky účastníka, že účastník splnil veškeré
Zákonem a zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení a komise tak doporučuje
zadavateli vybrat nabídku účastníka a uzavřít s účastníkem smlouvu na plnění veřejné zakázky.
V Plzni dne 30. 3. 2021

Hodnotitelé:
č.

jméno a příjmení

1

Mgr. Markéta Pěčková

2

Petr Vomáčka

elektronický podpis

