Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
Veřejná zakázka:
„Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový
labyrint – levý břeh“
Inženýrsko-geologický průzkum
INV/ZP/0017/20
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE/KOMISE PRO POSOUZENÍ
KVALIFIKACE
ze dne 15. 2. 2021, 1. 3. 2021, 12. 3. 2021
Hodnoticí komise/komise pro posouzení kvalifikace (dále též jen „komise“) se ve výše uvedených
dnech sešla na třech jednáních vztahujících se k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ a pořídila z nich tento protokol.
I. Složení komise a její usnášeníschopnost
Komise, která byla ustanovena na základě rozhodnutí ředitele odboru investičního MHMP ze dne
10. 2. 2021, se na svých jednáních sešla v následujícím složení.
Přítomní členové a náhradníci členů komise:
Jméno a příjmení:
Mgr. Pavlína Hubáčková
Ing. Petr Hankovec
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Ing. Jana Hubálovská
Ing. Miroslav Kopáček
Komise se sešla v počtu 4 členů, čímž byla splněna podmínka přítomnosti více jak dvou třetin
členů/náhradníků a tudíž byla usnášeníschopná.

II. Prohlášení ke střetu zájmů
Všichni přítomní členové/náhradníci členů komise byli seznámeni se seznamem podaných
nabídek, které v rámci shora uvedené veřejné zakázky účastníci zadávacího řízení předložili.
Všichni přítomní konstatovali, že nejsou ve smyslu ust. § 44 ZZVZ ve střetu zájmů a na důkaz
toho podepsali čestné prohlášení ke střetu zájmů.

III. Náplň jednání komise
Předmětem jednání komise bylo hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na shora
uvedenou veřejnou zakázku/posouzení kvalifikace/splnění podmínek účasti a výše nabídkových
cen stanovených účastníky zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Komise
posoudila nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení s výsledkem, že se nejedná o mimořádné
nízkou nabídkovou cenu.
Nabídky účastníků
Pořadové číslo
nabídky

Nabídková cena
Název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka

v Kč
(bez DPH)

1.

CHEMCOMEX, a.s.

1 468 610,00

2.

PUDIS a.s.

2 073 009,00

3.

SG Geotechnika a.s.

1 996 600,00

4.

GeoTec-GS, a.s.

2 096 267,00

5.

Sdružení S-A pro IGP ÚČOV Císařský ostrov

1 925 000,00

(SAMSON PRAHA, spol. s r.o., ArtepGeo s.r.o.)
6.

TERRESTA a.s.

1 150 985,00

7.

INSET s.r.o.

1 593 485,00
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8.

URGA, s.r.o.

1 950 000,00

Předseda komise vyzval přítomné členy/náhradníky komise k hodnocení jednotlivých nabídek.
Zadavatel v čl. 9.2 zadávací dokumentace požadoval předložení vyplněné tabulky hodnocení.
V nabídce předložené účastníkem TERRESTA a.s. vyplněná tabulka hodnocení chybí. Vzhledem
k nedodržení zadávacích podmínek Komise doporučuje Zadavateli účastníka ze zadávacího
řízení vyloučit.
Zadavatel v čl. 9.2 zadávací dokumentace požadoval předložení vyplněné tabulky hodnocení.
V nabídce předložené účastníkem URGA, s.r.o. vyplněná tabulka hodnocení chybí. Vzhledem
k nedodržení zadávacích podmínek Komise doporučuje Zadavateli účastníka ze zadávacího
řízení vyloučit.
Komise podle pravidel pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek uvedených v zadávací
dokumentaci na základě kvality nabízeného plnění (popis hodnocení jednotlivých nabídek v
rámci všech kritérií hodnocení obsahuje Zpráva o hodnocení nabídek) sestavila následující pořadí
účastníků:

Pořadí účastníků
Komise podle pravidel pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek uvedených v zadávací
dokumentaci na základě nabídkové ceny a kvalifikace a zkušeností osob, které se budou přímo
podílet na plnění zakázky (popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech kritérií
hodnocení obsahuje Zpráva o hodnocení nabídek) sestavila následující pořadí účastníků:

Hodnocení nabídek
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Další kritérium
hodnocení
(kvalifikace a
zkušenosti osob)
Nabídková
cena v Kč
Pořadí
nabídek

Pořadové

Název/obchodní

číslo

firma/jméno a

nabídky

příjmení účastníka

(bez DPH)
Váha 90 %
Počet bodů v
kritériu

- Vedoucí týmu
- Zástupce
vedoucího týmu
Počet bodů v
součtu

Celkový
počet bodů

v jednotlivých
podkritériích
Váha 10 %
Počet bodů
v kritériu

1.

2.

1.

7.

CHEMCOMEX,

1 468 610,00

a.s.

90,00

INSET s.r.o.
Sdružení S-A pro

3.

5.

IGP na ÚČOV
Císařský ostrov

4.

5.

6.

3.

2.

4.

1 593 485,00
82,95
1 925 000,00
68,66

SG Geotechnika

1 996 600,00

a.s.

66,20

PUDIS a.s.

GeoTec-GS, a.s.

2 073 009,00
63,76
2 096 267,00
63,05
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19/10
100,00
10,00
19/10
92,95
10,00
19/10
78,66
10,00
19/10
76,20
10,00
19/10
73,76
10,00
19/10
73,05
10,00

Vzhledem k vyřazení nabídek účastníků TERRESTA a.s. a URGA, s.r.o. komise přistoupila
k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 37 ZZVZ účastníka
CHEMCOMEX, a.s.
Identifikační údaje účastníků, jejichž kvalifikace byla posuzována:
Název/obchodní firma/jméno

Identifikační údaje účastníka

a příjmení účastníka

IČO: 25076451
se sídlem: Brněnská 327, 674 01 Třebíč – Nové Město

CHEMCOMEX, a.s.

zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné
zakázce: RNDr. Pavlem Špačkem, na základě plné moci.

Seznam dokladů, kterými účastník prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ:
Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení Čestné prohlášení pro CHEMCOMEX, a.s. ze
pravomocně odsouzen pro trestný čin dne 10. 2. 2021 podepsané RNDr. Pavlem
uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu Špačkem, na základě plné moci
nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto
a)

Čestné prohlášení pro Ing. Lumíra Caithamla ze
dne 8. 2. 2021 podepsané Ing. Lumírem
Caithamlem

podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li

členem

dodavatele

statutárního

právnická

orgánu

osoba,

musí

podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý

člen

statutárního

orgánu

této

právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele;
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Způsobilým je dodavatel, který:
podává-li

nabídku

pobočka

Způsob prokázání splnění:
závodu

zahraniční právnické osoby, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu;
podává-li nabídku pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu;
Čestné prohlášení pro CHEMCOMEX, a.s. ze
nemá v České republice ani v zemi svého
b)

sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek

dne 10. 2. 2021 podepsané RNDr. Pavlem
Špačkem, na základě plné moci
Čestné prohlášení pro Ing. Lumíra Caithamla ze
dne 8. 2. 2021 podepsané Ing. Lumírem
Caithamlem
Čestné prohlášení pro CHEMCOMEX, a.s. ze

nemá v České republice ani v zemi svého
c)

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění

dne 10. 2. 2021 podepsané RNDr. Pavlem
Špačkem, na základě plné moci
Čestné prohlášení pro Ing. Lumíra Caithamla ze
dne 8. 2. 2021 podepsané Ing. Lumírem
Caithamlem
Čestné prohlášení pro CHEMCOMEX, a.s. ze

nemá v České republice ani v zemi svého dne 10. 2. 2021 podepsané RNDr. Pavlem
d)

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo Špačkem, na základě plné moci
na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čestné prohlášení pro Ing. Lumíra Caithamla ze
dne 8. 2. 2021 podepsané Ing. Lumírem
Caithamlem
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Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění:

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno Čestné prohlášení pro CHEMCOMEX, a.s. ze
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu dne 10. 2. 2021 podepsané RNDr. Pavlem
e)

nařízena nucená správa podle jiného Špačkem, na základě plné moci
právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle

právního

řádu

země

dodavatele

sídla Čestné prohlášení pro Ing. Lumíra Caithamla ze
dne 8. 2. 2021 podepsané Ing. Lumírem
Caithamlem

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Zadavatel požadoval:

Způsob prokázání splnění

předložení výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný Výpis z obchodního rejstříku vedeného
právní předpis zápis do takové evidence Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8407
pro CHEMCOMEX, a.s.

vyžaduje;

a)

doklad nemusí dodavatel předložit, pokud Výpis ze živnostenského rejstříku pro Ing.
právní předpisy v zemi jeho sídla Lumíra Caithamla vydaný Městským úřadem
obdobnou

způsobilost Černošice

profesní

nevyžadují;
v případě, že byla kvalifikace získána
v zahraničí,

prokazuje

se

doklady

vydanými podle právního řádu země, ve
které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem;
předložení

dokladu,

oprávněn

podnikat

předpisů

v rozsahu

že

je

dodavatel

zvláštních Výpis z živnostenského rejstříku vydaný
odpovídajícímu Městským úřadem Třebíč pro CHEMCOMEX,

podle

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné a.s. pro živnostenské oprávnění pro obor:
- Geologické práce
b) právní
předpisy
takové
oprávnění
vyžadují. Každý dodavatel musí být
držitelem

oprávnění

k

podnikání

minimálně v oboru:
-

geologické práce
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Zadavatel požadoval:

Způsob prokázání splnění

předložení dokladu o tom, že je odborně
způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor
prostřednictvím odbornou způsobilost geotechnika (autorizovaný inženýr) pro RNDr.
zabezpečuje,
c)

zakázky

je-li

pro

odborná

plnění

způsobilost

veřejné Pavla Špačka (č. 0010203) – zaměstnanec
jinými

právními předpisy vyžadována. Každý Způsobilost prokázána poddodavatelem:
dodavatel musí prokázat odbornou Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro geotechnika
(autorizovaný inženýr)

způsobilosti v oboru:
-

geotechnika

–

pro Ing. Lumíra

autorizovaný Caithamla (č. 0001694) – poddodavatel

inženýr (IG00), technik (TG00)

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ
Zadavatel požadoval:

Způsob prokázání

seznam významných služeb poskytnutých
a dokončených za posledních 5 (pět) let
před zahájením zadávacího řízení, přičemž
minimální úroveň pro splnění zadavatel
stanovuje na
1) alespoň

2

(dva)

inženýrsko-

geologické průzkumy vč. zajištění
všech
a)

potřebných

vyjádření

včetně

povolení

a

následného

měření hladiny podzemní vody

a)

alespoň

2

(dva)

inženýrsko-geologické

průzkumy vč. zajištění všech potřebných povolení
a vyjádření včetně následného měření hladiny
podzemní vody
1) Název objednatele: Město Benešov, IČO:
00231401
Věcný popis služby: Předběžný geotechnický
průzkum – II/112 – severovýchodní obchvat
Benešova, II. etapa – zajištění povolení/vstupů,
vrtné práce, odběry vzorku, vyhodnocení, měření
hladiny podzemní vody, geofyzikální průzkum,
korozní průzkum, závěrečná zpráva
Cena služby: 1 359 037 Kč bez DPH
Doba poskytnutí služby: 02/2020 – 09/2020
2) Název objednatele: Hlavní město Praha, IČO:
00064581
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Zadavatel požadoval:

Způsob prokázání
Věcný popis služby: Stavba č. 42821 Dvorecký
most, Inženýrskogeologický průzkum – zajištění
povolení/vstupů, vrtné práce – vrty ze břehu i
z pontonového stání, odběry vzorků, geofyzikální
průzkum, vyhodnocení měření hladiny podzemní
vody, závěrečná zpráva
Cena služby: 850 614 Kč bez DPH
Doba poskytnutí služby: 01/2018 – 04/2018

seznam

techniků

nebo

technických

útvarů, které se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, a to včetně osvědčení o Vedoucí týmu
(zaměstnanec)
jejich vzdělání.
Vedoucí týmu
a) autorizace ve smyslu autorizačního zákona
v oboru geotechnika (autorizovaný inženýr
IG00)

RNDr.

Pavel

Špaček

-

Vedení prací týmu

-

Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor
geotechnika (autorizovaný inženýr)

-

b) praxe v oboru geotechnika v délce min. 10
(deset) let;
b)

–

Profesní životopis – odborná praxe vč.
požadovaných významných služeb
Čestné prohlášení člena týmu o tom, že se
na plnění veřejné zakázky bude osobně
podílet

c) prokazatelná zkušenost s realizací alespoň 2
(dvou) zakázek na kterých působil ve funkci Zástupce vedoucího týmu – Ing. Lumír Caithaml
vedoucího týmu, jejímž předmětem byla (poddodavatelem)
realizace

inženýrsko-geologického

průzkumu

-

Vedení prací týmu (zástupce)

-

Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor
geotechnika (autorizovaný inženýr)

-

Zástupce vedoucího týmu
a)

autorizace ve smyslu autorizačního zákona

-

Profesní životopis – odborná praxe vč.
požadovaných významných služeb
Čestné prohlášení člena týmu o tom, že

v oboru geotechnika (autorizovaný inženýr

se na plnění veřejné zakázky bude osobně

IG00, nebo technik TG00 )

podílet

b) praxe v oboru geotechnika v délce min. 5
(pět) let;
- Nejedná se o společné prokazování kvalifikace.
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- Kvalifikace byla prokázána prostřednictvím jiných osob – profesní způsobilost dle § 77 odst.
2c ZZVZ – Ing. Lumír Caithaml – Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro geotechnika, technická
kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ – Zástupce vedoucího týmu – Ing. Lumír Caithaml
Komise konstatovala, že posouzení splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení bylo
provedeno s tímto závěrem:
Název/obchodní
firma/jméno a
příjmení účastníka

Prokázání

Odůvodnění (při postupu dle ust. § 46 odst. 1

kvalifikace

ZZVZ nebo při neprokázání kvalifikace)
Zadavatel postupoval podle § 46 odst. 1 ZZVZ
a vyžádal si dopisem čj. MHMP 287211/2021
ze

CHEMCOMEX, a.s.

dne

3.

3.

údajů/dokladů

Ano

2021

objasnění/doplnění

uvedených

v

seznamu

významných služeb. Dále zadavatel požadoval
doplnění Podzhotovitelského schéma.
Účastník v požadovaném termínu objasnění a
doplnění doložil.

Odlišný názor členů komise:
Předseda komise vyzval přítomné členy/náhradníky komise, aby ke shora uvedeným výsledkům
prokazování splnění kvalifikace případně vyjádřili opačný názor, a to včetně příslušného
odůvodnění.
Žádný z členů/náhradníků komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.
Komise následně přistoupila k posouzení splnění technických podmínek/obchodních nebo jiných
smluvních podmínek/zvláštních podmínek.
Identifikační údaje účastníka, jejichž ostatní podmínky byly posuzovány:
Název/obchodní firma/jméno
a příjmení účastníka
CHEMCOMEX, a.s.

Identifikační údaje účastníka
IČO: 25076451
se sídlem: Brněnská 327, 674 01 Třebíč – Nové Město
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Název/obchodní firma/jméno

Identifikační údaje účastníka

a příjmení účastníka

zastoupený pro účely jednání o shora uvedené veřejné
zakázce: RNDr. Pavlem Špačkem, na základě plné moci.

Komise konstatovala, že účastník zadávacího řízení prokázal požadované podmínky následovně:

Název/obchodní
firma/jméno a
příjmení
účastníka
CHEMCOMEX,
a.s.

Návrh

Krycí list

smlouvy
odpovídá
zadávacím
podmínkám
ano

nabídky,
obsah
nabídky
ano

Odůvodnění (při
Prokázání

postupu dle ust. § 46

ostatních

odst. 1 ZZVZ nebo při

podmínek

neprokázání
podmínek)

ano

-------

Odlišný názor členů komise:
Předseda komise vyzval přítomné členy/náhradníky komise, aby ke shora uvedeným výsledkům
prokazování požadovaných podmínek, případně vyjádřili opačný názor, a to včetně příslušného
odůvodnění.

Žádný z členů/náhradníků hodnoticí komise nevyjádřil odlišný názor oproti názoru většiny.
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IV. Ukončení jednání komise
Po provedeném posouzení kvalifikace/splnění podmínek účasti a výše nabídkových cen
stanovených účastníky zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku/hodnocení
nabídek, pro které zpracovala hodnoticí komise též zprávu o hodnocení nabídek, bylo jednání
komise ukončeno dne 12. 3. 2021 v 10:50 hod.
Jména a podpisy přítomných členů či náhradníků členů komise (přizvaného odborníka
či jiné osoby, o jejíž přítomnosti zadavatel rozhodl):
Jméno a příjmení člena/náhradníka člena
komise (přizvaného odborníka či jiné osoby,
o jejíž přítomnosti zadavatel rozhodl)
Mgr. Pavlína Hubáčková
Ing. Petr Hankovec
Ing. Jana Hubálovská
Ing. Miroslav Kopáček
Přílohy:
1) Tabulka Hodnocení
2) Zpráva o hodnocení nabídek
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Podpis

