
Zadavatel: Organizátor veřejné zakázky:
Obec Psáry Allowance s.r.o.
Pražská 137 Korunní 810/104
25244 Psáry 101 00 Praha, Vinohrad
iČ: 00241580 iČ: 26140136

PROTOKOL O JEDNANI HODNOTICI KOMISE
‘nrn‘n/snnnnmnzmnnrnJnis,s,s,_~s,sřrs,n,s,ř_řn___,__,_,r_n,n,_~_~

Veřejná zakázka

„Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní
Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek

Hodnotící komise se dne 22.1. 2014v 9:00 hodin sešla na základě svolání zadavatele na svém prvním
jednáni k výše uvedené veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona
Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), vyhlášené ve Věstníku
veřejných zakázek, z něhož pořídila tento protokol.

I. Složení hodnotící komise a její usnášející se schopnost

Na první jednání hodnotící komise se dostavili:

1. Člen / náhradník (jméno, příjmení): Vlasta Málková

2. člen / náhradník (jméno, příjmení): Nikola Alfreyová

3. člen / náhradník (jméno, příjmení): Martin Rieger

4. člen / náhradník (jméno, příjmení): Jiří Sovina

5. Člen / náhradník (jméno, příjmení): Iva Janečková

Hodnotící komise se sešla v počtu 5 členů z 5 jmenovaných, což představuje VÍCE jak dvě
třetiny členů, a tudíž hodnotící komise JE usnášení se schopná v souladu s * 75 odst. 3 Zákona.

Hodnotící komise jednomyslně odsouhlasila, že jednání hodnotící komise se bude účastnit Ing. Tomáš
Hejl ze společnosti Allowance s.r.o., která je pověřena zadavatelskou činností.

II. Nepodjatost členů hodnotící komise

Všichni přítomní Členové / náhradníci Členů hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o
nepodjatosti a byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů nebo
náhradníků Členů hodnotící komise, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Clen hodnotící
komise, popřípadě náhradník Člena, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání
hodnotící komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda hodnotící komise vyzve k
činnosti v hodnotící komisi za podjatého Člena jeho náhradníka. Zádnému z Členů/ náhradníků členů
hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.

Všichni členové a náhradníci členů hodnotící komise, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
věcech, o nichž se dozvědí s výkonem své funkce.

III. Předseda a místopředseda hodnotící komise

Na základě většinového hlasování si hodnotící komise zvolila předsedu a místopředsedu.
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Předseda hodnotící komise: Vlasta Málková
Místopředseda hodnotící komise: Jiří Sovina

IV. Posuzování kvalifikačních předpokladů
Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikačních předpokladů u níže uvedených nabídek.

Seznam posuzovaných nabídek:

Číslo, pod
kterým byla Obchodní firma / jméno Sídlo I místo podnikání it

nabídka
doručena

I STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, černošice, Vrážská 322, okres
25075 543s.r.o. Praha-západ, ~sč 252 28

2 ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 251 17 947

3 I. Kamenická stavební a Kamenice nad Lipou, U Kulturního
obchodní firma s.r.o. domu 770, okres Pelhřimov, Psč 608 38 531

394 70
4 VPK Suchý s.r.o. Komenského náměstí 135, 281 44

27085201Zásmuky

Hodnotící komise shledala nejasnosti z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů
v předložen$ch nabídkách:
Nabídkač. 1:
U osoby hlavního stavbyvedoucího p. šebka není z dokumentů patrné, že tato osoba splňuje
požadavky, tak jak zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci.
Uchazeč v rámci prokázání kvalifikačních předpokladů předkládá smlouvu se subdodavatelem
GEOSAN GROUP a.s., tato smlouva však není podepsaná ze strany uchazeče.

Nabídka Č. 3:
Uchazeč nedoložil splnění základních kvalifikačních předpokladů dle * 53 odst. 3 a to konkrétně —

výpis z rejstříku trestů právnických osob, výpis z rejstříku 1~‘zických osob, potvrzení příslušného
finančního úřadu, potvrzení české správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ~ 53 odst. 1 písm. h).
Dále z předložených dokumentů nevyplývá splnění technických kvalifikačních předpokladů, tak jak
zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci (zejm. zapažený výkop, položení potrubí v souběhu, ...):

- minimálně 3 stavby zahrnující výstavbu gravitační splaškové kanalizace, vodovodních
řadů a tlakové splaškové kanalizace o celkové minimální délce 3500 m, kdy alespoň u 2
staveb byla provedena pokládka 2 druhů (kanalizace, vodovod) potrubí do zapaženého
výkopu o délce min. 1500 m a alespoň u 1 akce byly provedeny výkopové práce v hornině
tř. 6,
- minimálně 2 stavby zahrnující výstavbu splaškové tlakové kanalizace a vodovodních
řadu v ceně minimálně 10 mil. Kč bez DPN kdy byly uloženy v souběhu min. 2 druhy
plastového potrubí o délce alespoň 1500 m, přičemž byly provedeny opravy asfaltových
povrchu komunikací min. 1000 m2.

Dále z nabídky nevyplývá, že osoby hlavní stavbyvedoucí a stavby vedoucí splňují požadavky
zadavatele: zkušenosti s realizací nejméně tří dokončených stavebních projektu (tlaková kanalizace
nebo vodovod) s investičními náklady alespoň 10 mil. Kč bez DPH v součtu.
Dále z předloženého výpisu z obchodního rejstříku nevyplývá způsob podepisování za společnost.
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Nabídka Č. 4
Z nabídky nevyplývá, že osoba stavbyvedoucí splňuje požadavky zadavatele: zkušenosti s realizací
nejméně tří dokončených stavebních projektů (tlaková kanalizace nebo vodovod) s investičními
náklady alespoň 10 mil. Kč bez DPH v součtu.

Hodnotící komise pověřuje Tomáše Hejla, aby vyzval uchazeče k vyjasnění kvalifikačních
předpokladů dle ~ 59 odst. 4 zákona.

VI. Další jednání

Další jednání se uskuteční dne 30.1. 2014 od 09,00 hod. v sídle zadavatele. Tímto jsou všichni
Členové zváni na toto jednání.

V Psárech, dne 22.1. 2014

Podpisy všech přítomných členů a náhradníků členů hodnotící komise

Vlasta Málková

Nikola Ál&eyová

Martin Rieger

Jiří Sovina

Iva Janečková
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