Zpráva o hodnocení nabídek a výsledek posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)

Výstavba podzemní těsnící clony (stěny) v lokalitě Meziboří v roce 2021
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná
instituce

Sídlo zadavatele:

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Název veřejné zakázky:

Výstavba podzemní těsnící clony (stěny) v lokalitě Meziboří v roce 2021

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

2.

Komise zadavatele

Členové komise:
Č.

Jméno a příjmení

1.

Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.

2.

Mgr. David Rozman

3.

Jiří Vohadlo

3. Seznam nabídek
Č.

Dodavatel

Sídlo

IČO

DIČ

1.

Zakládání staveb,a.s.

Dobronická 1371, 148 00 Praha
49241567
414 - Kunratice

CZ49241567

2.

ELTE, s.r.o.

Za Válcovnou 465/49, 400 01
46708111
Ústí nad Labem - Předlice

CZ46708111

4. Hodnocení nabídek
Komise zadavatele v souladu s § 39 odst. 4 zákona přistoupila nejprve k hodnocení nabídek.
Nabídky byly dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem
hodnocení byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky byly seřazeny podle výše nabídkové ceny, od nabídek s cenou nejnižší po nabídku s cenou
nejvyšší.
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Výsledek hodnocení je uveden níže v tabulce:
Pořadí

Dodavatel

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

ELTE, s.r.o.

13.670.424,00

2.

Zakládání staveb,a.s.

17.660.322,43

5. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka, který se umístil jako první v pořadí,
tedy ELTE, s.r.o.
A) Doklady, kterými dodavatel prokázal základní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní
ANO/NE
způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

finančního

úřadu

o

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné

Způsob prokázání
Elektronická konverze výpisu
z evidence
Rejstříku
trestů
fyzických osob ze dne 14. 1. 2021
(Václav Zahradník)
Elektronická konverze výpisu
z evidence
Rejstříku
trestů
právnických osob ze dne 3. 12.
2020
Potvrzení příslušného finančního
úřadu o bezdlužnosti ze dne 3. 12.
2020
Potvrzení příslušné OSSZ o
bezdlužnosti ze dne 2. 12. 2020
Elektronická konverze čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební
dani ze dne 5. 2. 2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení
ve
vztahu
ke
zdravotnímu pojištění ze dne 5. 2.
2021
Výpis z OR ze dne 2. 12. 2020

B) Doklady, kterými dodavatel prokázal profesní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění profesní
ANO/NE
způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením dokladů
dle § 77 zákona:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,

2

ANO

Způsob prokázání

Výpis z OR ze dne 2. 12. 2020

C) Doklady, kterými dodavatel prokázal technickou kvalifikaci
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů

ANO/NE

Poznámka

ANO

Elektronická konverze seznamu
předložena
v požadovaném
formátu a obsahu

ANO

Prostřednictvím poddodavatele
GKR VRTY s.r.o.:
Labe, Mělník, protipovodňová
ochrana II etapa
Objednatel NSK – Hammer s.r.o. –
protipovodňová
ochrana,
zhotovení podzemní nepropustné
stěny formou injektáže

Seznam významných stavebních prací
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad
předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. a)
zákona, tj. seznamem významných stavebních prací
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Doba 5 let před zahájením zadávacího řízení se
považuje za splněnou, pokud zakázky uvedené
v seznamu byly v průběhu této doby v plném
rozsahu dokončeny, tedy došlo ke splnění smlouvy
na jejich realizaci v souladu se sjednanými
podmínkami plnění.
Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě
čestného prohlášení, kde strukturovaně uvede
následující údaje:
a)
b)
c)
c)
e)
f)

název objednatele
název zakázky
popis předmětu plnění
celkový rozsah plnění (ve finančním
vyjádření v Kč bez DPH)
doba a místo provedení zakázky
kontaktní osoba objednatele

Dodavatel je v seznamu povinen uvést výslovně,
v jaké pozici významnou stavební práci realizoval,
zda sám v plném rozsahu, společně s jiným
dodavatelem, jako generální dodavatel, jako
poddodavatel jiného dodavatele.
Pokud významnou stavební práci nerealizoval
v plném rozsahu sám nebo v pozici generálního
dodavatele, musí být v seznamu vyjádřen podíl
dodavatele (věcné vymezení i jeho finanční
hodnota) na realizaci významné dodávky, přičemž
pro účely splnění kvalifikace lze uznat pouze tu část
plnění (z věcného i finančního pohledu), v jakém se
na realizaci významné dodávky sám podílel.
Významnou stavební prací se pro potřeby této
zadávací dokumentace rozumí zhotovení
stavby/díla, podobného technického charakteru,
jako má předmět zadávací dokumentace, ve
finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH. Tím je
myšleno
provedení
zhotovení
podzemní
nepropustné stěny formou injektáže.
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K prokázání kvalifikace požaduje zadavatel
předložení alespoň jedné významné realizované
zakázky odpovídající výše uvedenému vymezení.

Přehled vedoucích pracovníků a technických
specialistů, kteří budou zajišťovat realizaci
předmětu zakázky
Dodavatel v přehledu uvede, jakou pozici bude daný
pracovník nebo technický specialista v týmu
zastávat a jaká je jeho profesní kvalifikace.

- lokalita Rybáře, lokalita Mlazice
- cena 5 950 000,- Kč bez DPH
- realizace 5/2019 – 7/2019
realizováno
dodavatelem
v celém rozsahu
- kontaktní osoba uvedena

ANO

Zadavatel očekává, že realizaci zakázky bude
zajišťovat tým pracovníků dodavatele minimálně
v tomto složení:
•

Vedoucí stavby – s oprávněním k odborným
činnostem ve výstavbě (osvědčení o autorizaci
ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) „Pozemní stavby“
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) – kopii
osvědčení předloží dodavatel v nabídce

•

Vedoucí specialista pro dohled nad
prováděním vrtů

•

Organizátor pro zařízení staveniště (včetně
přepravy a skládky zeminy)

•

Organizátor BOZP na stavbě

•

Geodet
(jedna osoba může plnit více funkcí, pokud je
k nim způsobilá)

Elektronická konverze seznamu
osob předložena

Prostřednictvím
GKR VRTY s.r.o.:
ANO

ANO

poddodavatele

Jiří Barta
- elektronická konverze osvědčení
předložena
(obor
pozemní
stavby), č. 0401790

D. Prečuh
- vedoucí specialista pro dohled
nad prováděním vrtů
Ing. Pavel Čapek
organizátor
pro
zařízení
staveniště
R. Dufek
- organizátor BOZP na stavbě
Prostřednictvím poddodavatele:
Ing. Jiří Mareška
- geodet

D) Obchodní podmínky
Požadavek zadavatele na obchodní podmínky
ANO/NE
Čestné prohlášení uchazeče o smluvních
podmínkách ve znění přílohy č. 7 zadávací
ANO
dokumentace
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

ANO

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu prací

ANO

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Poznámka
Podepsané prokuristkou
Přiložen, vyplněn

GKR VRTY s.r.o., IČO 28478762
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(SO 01 Těsnící clona)
Ing. Jiří Mareška, IČO 61340669
(geodetické práce)
+ písemné závazky
Poddodavatel GKR VRTY s.r.o.
A)

Doklady, kterými poddodavatel prokázal základní způsobilost

Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní
ANO/NE
způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

finančního

úřadu

o

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné

Způsob prokázání
Elektronická konverze výpisu
z evidence
Rejstříku
trestů
fyzických osob ze dne 14. 1. 2021
(Antonín Kühn)
Elektronická konverze výpisu
z evidence
Rejstříku
trestů
právnických osob ze dne 16. 2.
2021
Elektronická konverze potvrzení
příslušného finančního úřadu o
bezdlužnosti ze dne 25. 1. 2021
Elektronická konverze potvrzení
příslušné OSSZ o bezdlužnosti ze
dne 28. 1. 2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební
dani ze dne 4. 2. 2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení
ve
vztahu
ke
zdravotnímu pojištění ze dne 4. 2.
2021
Výpis z OR ze dne 2. 2. 2021

B) Doklady, kterými poddodavatel prokázal profesní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění profesní
ANO/NE
způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením dokladů
dle § 77 zákona:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
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ANO

Způsob prokázání

Výpis z OR ze dne 2. 2. 2021

Poddodavatel Ing. Jiří Mareška
A)

Doklady, kterými poddodavatel prokázal základní způsobilost

Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní
ANO/NE
způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

finančního

úřadu

o

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné

Způsob prokázání
Elektronická
konverze
výpisu
z evidence
Rejstříku
trestů
fyzických osob ze dne 17. 2. 2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení, že poddodavatel není
právnickou osobou ze dne 17. 2.
2021
Elektronická konverze potvrzení
příslušného finančního úřadu o
bezdlužnosti ze dne 18. 2. 2021
Potvrzení příslušné OSSZ o
bezdlužnosti ze dne 19. 2. 2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební
dani ze dne 5. 2. 2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení
ve
vztahu
ke
zdravotnímu pojištění ze dne 5. 2.
2021
Elektronická konverze čestného
prohlášení, že poddodavatel není
zapsán v OR ze dne 17. 2. 2021

B) Doklady, kterými poddodavatel prokázal profesní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění profesní
ANO/NE
způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením dokladů
dle § 77 zákona:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán.

6

ANO

Způsob prokázání

Elektronická konverze čestného
prohlášení, že poddodavatel není
zapsán v OR ze dne 17. 2. 2021

