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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, Koterov, 326 00 Plzeň

Ing.Martina Tyrová

tel.
377 172 516
martina.tyrova@suspk.eu

email:

12382/21/SÚSPK-P

Veřejná zakázka:
III/1902 Mrákov - Maxov
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
35 632 249,00 Kč
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Předmětem veřejné zakázky je oprava části silnice III/1902 v úseku od x II/190 u obce
Předmět plnění VZ:
Maxov po napojení se silnicí III/1905 u obce Mrákov. Celková délka stavby 5770 m.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

dosud není (ZPŘ)
P21V00000482

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 20. 8. 2021 obdžel zadavatel celkem 5 nabídek níže uvedených účatníků
zadávacího řízení:

Seznam hodnocených nabídek:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč
bez DPH

1

NE

00014915

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

34 109 418,01 Kč

2

NE

45357269

BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

34 022 811,00 Kč

3

NE

26177005

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

29 800 000,00 Kč

4

NE

48035599

SWIETELSKY stavební
s.r.o.

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

35 258 347,28 Kč

5

ANO

4852427

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

35 166 666,16 Kč

Hodnotitelé jmenovaní zadavatelem pro hodnocení nabídek provedli dne 20. 8. 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 20. 8. 2021,
tedy nabídka níže uvedeného účastníka:
číslo malý či
nabídk střední
podnik
y

3

NE

IČO

účastník zadávacího řízení

sídlo

nabídková cena v Kč
bez DPH

26177005

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

29 800 000,00 Kč

(dále jen "účastník" )

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedli následující
hodnotitelé jmenovaní zadavatelem:
Ing. Martina Tyrová
PhDr. Monika Klimentová, LL.M., MBA
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 bankovní zárukou č.
2108007 poskytnutou BNP Paribas S.A., a.s. společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 710 000,- Kč ze dne 11. 8.
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.
1

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

Doklad

Splněno

čestné prohlášení, výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

ANO

Profesní způsobilost dle článku 17.2. zadávací dokumentace:
č.

Kontrolovaná skutečnost

Doklad

Splněno

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).

výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů

ANO

2

Doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů (zejm. doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci) v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, tj. provádění staveb, jejich
změn a odstraňování

výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů

ANO

Technická kvalifikace dle článku 17.4. zadávací dokumentace:
č.

Kontrolovaná skutečnost

Doklad

Splněno

Seznam nejméně 3 stavebních prací
čestné prohlášení:
obdobného charakteru, každá v hodnotě
1. III/1903 Mrákov - Kout na Šumavě nejméně 18 mil. Kč bez DPH, provedených
oprava, 11/2020, 24 010 795,- Kč,
účastníkem zadávacího řízení za posledních
2. I/48 Dub - Nový Jičín, 05/2017, 40
5 let před zahájením zadávacího řízení. Za
249 516,- Kč,
stavební práce obdobného charakteru
3. III/0164 Řepov - průtah, kompletní
zadavatel považuje rekonstrukci nebo
rekontrukce silnice, 09/2018, 27 677
celoplošnou opravu minimálně dvouproudé
556,- Kč,
silnice při použití živičných asfaltových
4. I/47 Horecko - Lipník, 10/2020, 33
směsí.
123 757,- Kč,
5. Silnice II/487: Nový Hrozenkov,
09/2019, 31 046 668,- Kč,
6. I/48 Palačov - 07/2019, 29 899 689,Kč
Seznam nejméně 2 osob, jež budou
vykonávat činnost stavbyvedoucích, kteří
budou mít zároveň - min. SŠ vzdělání
stavebního charakteru, zkušenost v pozici
stavbyvedoucího nebo zástupce
stavbyvedoucího u staveb obdobného
charakteru, osvědčení o autorizaci v oboru
dopravní stavby.

Roman Křivka, stavbyvedoucí,
autorizace - obor dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava,
vysvědčení, životopis,
Přemysl Šefčík, zástupce
stavbyvedoucího, autorizace dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava, vysvědčení,
životopis

ANO

ANO

Nabídka účastníka splňuje technické podmínky požadované zadavatelem pro plnění předmětu veřejné
Nabídka obsahuje návrh Smlouvy, který je podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, konkrétně
Ing. Pavlem Hudlerem, ředitel divize Silničního stavitelství na základě plné moci společnosti COLAS CZ, a. s.
Návrh Smlouvy obsahuje zadavatelem požadované přílohy.
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. 3.1 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:
COLAS CZ, a.s
IČO: 26177005
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
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 20. 8. 2021

Hodnotitelé:
č.

jméno a příjmení

1

Ing. Martina Tyrová

2

PhDr. Monika Klimentová, LL.M., MBA

elektronický podpis

