ŘEDITELsWÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, HODNOCENÍ A POSOUZENÍ
NABÍDEK
Protokol z 1. jednání komise pro otevírání, hodnocení a posouzeni nabídek (dále jen
„komise“), které se uskutečnilo dne 20.6.2017 na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Čerčanská 2023/12, za účasti níže podepsaných členů komise:

Číslo veřejné zakázky:

O1PU-003274

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace pro
odpočívky DS Šlovice vpravo v km 83,2 a vlevo v
km 83,8

Druh řízení:

poptávkové řízení

ISPROFIN / I$PROFOND:

500 115 0001

Komisí se pro potřeby této veřejné zakázky rozumí referent zakázky.
Předmětem jednání komise bylo otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na shora
uvedenou veřejnou zakázku.

Úvodem jednání zvolila komise svého předsedu a místopředsedu:
Předseda komise:

Ing. Barbora Koutenská

Místopředseda komise: Ing. Pavel Petr
Členové komise čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmu. To zejména znamená, že nemají
finanční, osobní nebo jiný zájem ohrožující jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti
s poptávkovým řízením.
Členové komise jsou si vědomi zákazu vyžadovat či přijímat dary nebo jiná zvýhodnění, která
by mohla ovlivnit zákonnost a nestrannost výkonu jejich pracovních povinností
a rozhodování. V souvislosti se svojí účastí v komisi se rovněž zavazují nikomu neposkytovat
ani nenabízet žádnou výhodu.
Zároveň se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví
v souvislosti s účastí v komisi, a to nejen po celou dobu tohoto řízení, ale i po jeho skončení.
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OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Komise konstatovala, že Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „zadavatel“) přijalo do konce
lhůty pro podání nabídek celkem 3 nabídek. Obálky s nabídkami byly doručeny uzavřené a
řádně označené.
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami podle jejích pořadového čí sla, tj. v tom
pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli. Pořadí nabídek a identifikační údaje dodavatelů
jsou uvedeny dále:
Nabídka č. 1
Woring s.r.o.
Identifikační údaje
dodavatele

IČo: 29159342
se sídlem Na Roudné 93,30 1 00 Plzeň

Nabídková cena bez DPh činí

1 882 200,- Kč

Nabídka č. 2
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Identifikační údaje
dodavatele

IČo: 26388791
‚

se sídlem 332 09 Utušice 66, p. Stěnovice
Nabídková cena bez DPH činí

1 968 760,- Kč

Nabídka č. 3
SUDOP PRAHA a.s.
Identifikační údaje
dodavatele

IČo: 25793349
se sídlem Olšanská 2643/la,130 80 Praha 3 Zižkov
-

Nabídková cena bez DPH činí

1 939 700,- Kč

HODNOCENÍ NABÍDEK
Komise na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
uvedeného ve výzvě k podání nabídky provedla hodnocení nabídek a sestavila následující
pořadí dodavatelů:

2

Pořadí dodavatelů, kteří byli hodnoceni
Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo
nabídky

Název / obchodní firma / jméno a
příjmení dodavatele

Nabídková cena

1.

1.

Woring s.r.o.

1 882 200,- Kč

2.

3.

SUDOP PRAHA a.s.

1 939 700,- Kč

3.

2.

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

1 968 760,- Kč

(v Kč bez DPH)

S ohledem na provedené hodnocení komise konstatovala, že nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou v rámci nabídek, které byly hodnoceny, předložil dodavatel Woring s. r. o..
POSOUZENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Komise na základě hodnocení nabídek přistoupila k posouzení nabídkové ceny dodavatele
Woring s. r. o., který se po hodnocení umístil jako první v pořadí.
Komise po posouzení nabídkové ceny konstatovala, že nabídková cena není v daném případě
cenou mimořádně nízkou. Komise při cenové kontrole neshledala jakékoliv nejasnosti či
nesrovnalosti.
POSOUZENÍ PODMfNEK ÚČASTI
Komise na základě hodnocení nabídek a posouzeni nabídkové ceny přistoupila k posouzení
podmínek účasti dodavatele Woring s. r. o., který se po hodnocení umístil jako první
v pořadí.
Komise konstatovala, že dodavatel Woring s. r. o. splnil všechny podmínky účasti vymezené
zadavatelem ve výzvě k podání nabídky.
VYŘAZENÉ NABÍDKY A NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKA
Komise v rámci posouzení nabídkové ceny dodavatelů a posouzení splnění podmínek účasti
vymezených zadavatelem ve výzvě k podání nabídky vyřadila z hodnocení následující
dodavatele;
Na základě posouzení nabídkové ceny dodavatelů a posouzení splnění podmínek účasti
vymezených zadavatelem ve výzvě k podání nabídky se komise rozhodla doporučit zadavateli
k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele Woring s. r. o.. Tento dodavatel
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splnil všechny podmínky, požadavky a kritéria zadavatele vymezené ve výzvě k podání
nabídky a jeho nabídková cena byla v souladu s požadavky zadavatele.
Komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky
dodavatele Woring s. r. o. a následně s tímto dodavatelem uzavřít písemnou smlouvu na
realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu.
Žádný z členů komise, případně náhradníků členů komise, nezastává odchylný názor proti
názoru ostatních členů komise nebo náhradníků členů komise a neuplatnil v tomto ohledu
požadavek na doplnění tohoto protokolu.
Členové komise, případně náhradníci členů komise, svým podpisem stvrzují správnost
a úplnost uvedených údajů:

Jméno příjmení člena komise,
příp. náhradníka člena komise

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení osoby, vůči níž je člen
hodnotící komise, příp.
náhradník člena komise
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

Ing. Barbora Koutenská

ŘSD ČR

Ing. Pavel Petr

ŘSD ČR

Bc. Marek Horváth

ŘSD ČR

V Praze dne 20.6.2017
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Vlastnoruční
podpis
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ
dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „směrnice“) aust. 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Číslo veřejné zakázky:

O1PU-003274

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace pro
odpočívky DS Šlovice vpravo v km 83,2 a vlevo v
km 83,8

Druh řízení:

Poptávkové řízení

I$PROFIN / I$PROFOND:

500 115 0001

Čestně prohlašuji, že nejsem ve smyslu

44 ZZVZ ve střetu zájmů.

To zejména znamená, že nemám finanční nebo jiný osobní zájem ohrožující moji nestrannost
nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením a nemám zájem získat osobní výhodu
nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.
Jsem si vědom/a zákazu vyžadovat a přijímat dary nebo jiná zvýhodnění, které by mohly
ovlivnit zákonnost a nestrannost výkonu mých pracovních povinností a rozhodování.
V souvislosti se svojí účastí v komisi se rovněž zavazuji nikomu neposkytovat ani nenabízet
žádnou výhodu.
Zároveň se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím
v souvislosti s účastí v komisi, a to nejen po celou dobu tohoto řízení, ale i po jeho skončení.
V Praze dne 20.6.2017
Pozice

Č

člen komise
N náhradník člena
komise
o přizvaný odborník
-

Jméno příjmení

-

-

Č

Ing. Barbora Koutenská
Ing. Pavel Petr

Č

Bc. Marek Horváth
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Vlastnoruční
podpis

