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PROTOKOL  

O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ A HODNOCEN Í NABÍDEK   

„Oprava povrchu ulice Pod Viaduktem“ 

ZE DNE 21.6.2010 
 
 
 
 Komise na svém zasedání zvolila předsedu a místopředsedu komise. Všichni členové komise se 
seznámili s identifikačními údaji uchazečů, kteří předali nabídky a poté podepsali čestné prohlášení o 
nepodjatosti.  
 
Složení hodnotící komise: 

 Předseda komise :   JUDr. Miloš Vízdal 
 Místopředseda komise :  Ing. Leoš Říha 
 Členové komise :  Libor Zelinka 
     Ing. Lubomír Bačovský 
     Antonín Nádvorník 
     Pavel Čížek 
      
 Komise se sešla v plném počtu šesti členů a je tedy usnášeníschopná.  
      
 Jednání byl dále přítomen Ing. Marek Krejčí (osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení), 
který provedl zápis z jednání.   
  
 Hodnotící komise převzala od zadavatele pět nabídek, které nebyly při otevírání obálek vyřazeny 
z dalšího posuzování. Nabídky uchazečů jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly odevzdány : 
 

1. COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Polička, Střítežská 271, 572 01 Polička,                     
IČ 26177005, DIČ CZ26177005 

2. SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, kontaktní adresa záv. Čechy východ, T.G.Masaryka 
985, 570 01 Litomyšl, IČ 26271303, DIČ CZ26271303 

3. EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 

4. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, o.z. Ostrava, oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24 
Šumperk, IČ 60838744, DIČ CZ60838744 

5. AKVAMONT spol. s r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ 15035221,  DIČ CZ15035221 
   
  Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace podle požadavků zadavatele, zveřejněných ve 
výzvě k podání nabídky.  
    
Uchazeč (dodavatel) byl povinen prokázat a předložit následující : 
 
Základní kvalifikační předpoklady obdobně, jako je uvedeno v § 53 odst. (1) zákona, způsobem, uvedeným 
v § 62 odst. (2) zákona (čestné prohlášení).  
 
Profesní kvalifikační předpoklady  
- výpisem z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán),  
- živnostenskými listy „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Projektová činnost ve výstavbě“, 
„Výkon zeměměřičských činností“  nebo výpisem ze živnostenského rejstříku, z něhož bude patrné, že 
uchazeč je oprávněn k výše uvedeným činnostem, 
- dokladem ČKAIT o autorizaci oprávněné osoby v oboru Dopravní stavby. 
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Dodavatel mohl rovněž prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů způsobem 
uvedeným v § 127 odst. (1) zákona. 
 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  

- čestným prohlášením, podepsaným statutárním zástupcem dodavatele  o průměrném ročním obratu 
stavební výroby za poslední 3 účetní období. Minimální výši ročního obratu stavební výroby 
stanovuje zadavatel na 20 mil. Kč, 

- pojistnou smlouvou nebo pojistným certifikátem s předmětem pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Minimální výši pojistného plnění stanovuje zadavatel na 5 
mil. Kč. 

 
Technické kvalifikační předpoklady  

- seznamem staveb obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let a 
osvědčením objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Minimální 
počet realizovaných staveb v posledních pěti letech stanovuje zadavatel na tři akce,  každá 
v hodnotě minimálně 5 mil. Kč bez DPH, 

- přehledem průměrného ročního počtu vlastních zaměstnanců dodavatele, podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru. Minimální počet těchto zaměstnanců stanovuje zadavatel na 10, 

- certifikátem systému řízení jakosti dle ISO 9001 pro provádění staveb, vydaného podle českých 
technických norem akreditovanou osobou. 

 
Všechny požadované doklady, prokazující splnění kvalifikace, předkládá uchazeč v prosté kopii. 
 
Dodavatel mohl rovněž prokázat splnění ekonomických, finančních a technických kvalifikačních 
předpokladů způsobem uvedeným v § 134 zákona. 

 

Výsledek posouzení kvalifikace : Všichni uchazeči splnili kvalifikační předpoklady v plném rozsahu.  

Hodnotící komise dále posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal 
nepřijatelnou nabídku. Výsledkem jsou následující zjištění : 

Uchazeč SKANSKA a.s. nesplnil požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávacích podmínkách 
tím, že : 

• omezil výši smluvní pokuty, která je jedním z hodnotících kritérií, hranicí 5% ceny díla; při 
jím nabídnuté výši smluvní pokuty 25 000,- Kč a ceně díla 2 962 798,- Kč by smluvní pokuta 
nemohla být účtována při prodlení delším než 6 dnů. 

• výše pozastávky je v nabídce uvedena v %, ačkoliv v zadávací dokumentaci je požadováno její 
uvedení v absolutní částce v Kč a v zadávací dokumentaci je jasně uvedeno : „Uchazeč je 
povinen uvést v návrhu smlouvy o dílo údaje, které jsou součástí hodnocení nabídky takovým 
způsobem a v takovém tvaru, aby byl hodnotící komisi umožněn výpočet hodnocení dle níže 
uvedeného způsobu posuzování nabídek.“ 

• celková nabídková cena uvedená ve smlouvě je odlišná od ceny, uvedené na str. 52 nabídky 
v celkovém výkazu výměr; zde je uvedená cena 3 092 357,33 Kč, tedy vyšší o téměř 130 000,- 
Kč. V jiném rozpočtu na str. 38 a 39 je pak celková cena uvedena shodně jako v návrhu 
smlouvy. Odlišnost rozpočtů není uchazečem v nabídce nikterak vysvětlena. Ve smlouvě jsou 
rozpočty uvedeny jako nedílná příloha smlouvy č. 1. 

• Prohlášení dle bodu 10.b. zadávací dokumentace není úplné. Text zadávací dokumentace zní :  

„Dodavatel, kterému bude tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu 
jako celek a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět 
s pomocí subdodavatelů, avšak minimálně 60% rozsahu díla provede pouze vlastními silami. K 
přijetí této podmínky i výše uvedené sankce, se zájemce zaváže v prohlášení, podepsaném 
osobou oprávněnou za něj či jeho jménem jednat a toto prohlášení přiloží do své nabídky.“ 
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Uchazeč doložil prohlášení, že veškeré práce a dodávky bude realizovat vlastními výrobními 
kapacitami. Zcela chybí závazek, že zakázku nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod 
pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky. 

Komise konstatuje, že uchazeč SKANSKA a.s. podal z výše uvedených důvodů nepřijatelnou nabídku 
a vyřazuje uchazeče z dalšího hodnocení. 

Uchazeč COLAS CZ a.s. má v nabídce rozpor mezi lhůtou výstavby, uvedenou v návrhu smlouvy (61 
dnů), a harmonogramem prací (lhůta výstavby 83 dnů). Komise rozhodla, že pro hodnocení tohoto kritéria 
bude u uchazeče COLAS CZ a.s. použita delší lhůta výstavby, tedy 83 dnů. Tento rozpor není natolik 
závažný, aby byl důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a nemá vliv na pořadí uchazeče po 
vyhodnocení nabídek. 

Hodnotící komise následně provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky 
v souladu se zveřejněnými hodnotícími kritérii a způsobem jejich hodnocení.  

 
Hodnoceny byly nabídky : 

COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Polička, Střítežská 271, 572 01 Polička,                     
IČ 26177005, DIČ CZ26177005 

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, o.z. Ostrava, oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24 
Šumperk, IČ 60838744, DIČ CZ60838744 

AKVAMONT spol. s r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ 15035221,  DIČ CZ15035221 
 

Hodnotící kritéria: 
 

A.  Výše nabídkové ceny bez DPH      ..... 50% 
B. Lhůta výstavby       ..... 20% 

Předmětem hodnocení je délka výstavby v kalendářních dnech počínaje dnem převzetí staveniště od 
zadavatele a konče dnem předání dokončeného díla zadavateli. 

C.  Záruční lhůta na povrchy komunikací     .... 15% 
Předmětem hodnocení je délka záruční lhůty v měsících na povrchy komunikací. 

D.  Platební podmínky       ..... 10% 
Předmětem hodnocení je výše pozastávky a lhůta splatnosti daňových dokladů. 

E.   Smluvní sankce vůči dodavateli     .....   5% 
 Předmětem hodnocení je výše smluvní sankce vůči dodavateli za nesplnění termínu dokončení díla. 

 
Údaje k dílčím hodnotícím kritériím 

Kritérium A: nejvyšší hodnocení má nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH. 

Kritérium B: nejvyšší hodnocení má nejkratší doba plnění zakázky, počítáno v kalendářních dnech, 
počínaje předpokládaným zahájením prací dne 1.8.2010. 

Kritérium C: nejvyšší hodnocení má nejdelší záruční lhůta na povrchy komunikací, počítáno v 
měsících, počínaje dnem dokončení díla dle nabídky uchazeče.  

Kritérium D: nejvyšší hodnocení má největší pozastávka a nejdelší lhůta splatnosti daňových dokladů. 

Kritérium E: nejvyšší hodnocení má největší smluvní penále uvedené v celých Kč za každý den 
prodlení  s termínem dokončení stavby, který stanovil uchazeč ve své nabídce.  

Uchazeč byl povinen uvést v návrhu smlouvy o dílo údaje, které jsou součástí hodnocení nabídky 
takovým způsobem, aby byl hodnotící komisi umožněn výpočet hodnocení dle níže uvedeného způsobu 
posuzování nabídek. 
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Způsob posuzování nabídek podle dílčích hodnotících kritérií : 
 
1. U kritéria písm. A – celkové nabídkové ceny bez DPH – byly nabídky hodnoceny podle vzorce: 
[(nejnižší celková nabídková cena v Kč/hodnocená celková nabídková cena v Kč) * 100] * váha 0,50 = 
počet bodů 
2. U kritéria písm. B – lhůty výstavby - byly nabídky hodnoceny podle vzorce:  
[(nejkratší termín plnění zakázky v kalendářních dnech/hodnocený termín plnění v kalendářních dnech) 
* 100] * váha 0,20 = počet bodů 
3. U kritéria písm. C – záruční lhůty na povrchy komunikací - byly nabídky hodnoceny podle vzorce: 
[(hodnocená délka záruční lhůty v měsících/nejdelší záruční lhůta v měsících) * 100] * váha 0,15  = 
počet bodů 
4. U dílčího kritéria písm. D – platebních podmínek - byly nabídky hodnoceny podle vzorce: 
[(hodnocená výše pozastávky v Kč /největší výše pozastávky v Kč) * 100] = dílčí počet bodů 
[(hodnocená délka splatnosti faktury v kalendářních dnech /největší délka splatnosti faktury 
v kalendářních dnech * 100] = dílčí počet bodů 
[(dílčí počet bodů za výši pozastávky + dílčí počet bodů za splatnost faktur)/2] * váha 0,10 = počet 
bodů 
5. U kritéria písm. E – smluvních sankcí vůči dodavateli - byly nabídky hodnoceny podle vzorce: 
[(hodnocená výše smluvní sankce v Kč/den za nedodržení termínu dokončení díla/nejvyšší smluvní 
sankce v Kč/den za nedodržení termínu dokončení díla) * 100] * váha 0,05 = počet bodů 
 
Celkové získané body ve všech hodnocených kritériích budou vždy zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 

 Údaje z nabídek uchazečů, jejich hodnocení : 
 

COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Polička, Střítežská 271, 572 01 Polička,                     
IČ 26177005, DIČ CZ26177005 
 
A. Celková  nabídková cena bez DPH   4.249.711,- Kč   …   48,95 bodu 
B.  Lhůta výstavby      83 dnů   …   13,98 bodu 
C.  Záruční lhůta na povrchy komunikací   30 měsíců  …   12,16 bodu 
D. Platební podmínky 
D.1. Pozastávka      200.000,- Kč   
D.2. Splatnost daňových dokladů    90 dnů 
Celkem D.          ...      6,33 bodu 
E. Smluvní sankce vůči dodavateli    20.000,- Kč  ...      2,00 body 
Celkem A. až E.          …   83,42 bodu 

 
EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, DIČ CZ25260766 

 
A. Celková  nabídková cena bez DPH   4.160.560,- Kč   …   50,00 bodů 
B.  Lhůta výstavby      58 dnů   …   20,00 bodů 
C.  Záruční lhůta na povrchy komunikací   37 měsíců  …   15,00 bodů 
D. Platební podmínky 
D.1. Pozastávka      750.000,- Kč   
D.2. Splatnost daňových dokladů    75 dnů 
Celkem D.          ...      9,17 bodu 
E. Smluvní sankce vůči dodavateli    50.000,- Kč  ...      5,00 bodů 
Celkem A. až E.          …   99,17 bodu 

 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, o.z. Ostrava, oblast Střed, Zábřežská 74, 787 24 
Šumperk, IČ 60838744, DIČ CZ60838744 

 
A. Celková  nabídková cena bez DPH   4.221.442,- Kč   …   49,28 bodu 
B.  Lhůta výstavby      71 dnů   …   16,34 bodu 
C.  Záruční lhůta na povrchy komunikací   36 měsíců  …   14,59 bodu 
D. Platební podmínky 
D.1. Pozastávka      630.000,- Kč   



Strana 5 (celkem 5) 

D.2. Splatnost daňových dokladů    70 dnů 
Celkem D.          ...      8,09 bodu 
E. Smluvní sankce vůči dodavateli    42.200,- Kč  ...      4,22 bodu  
Celkem A. až E.          …   92,52 bodu 

 

AKVAMONT spol. s r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ 15035221,  DIČ CZ15035221 
 

A. Celková  nabídková cena bez DPH   4.191.313,- Kč   …   49,63 bodu 
B.  Lhůta výstavby      61 dnů   …   19,02 bodu 
C.  Záruční lhůta na povrchy komunikací   36 měsíců  …   14,59 bodu 
D. Platební podmínky 
D.1. Pozastávka      420.000,- Kč   
D.2. Splatnost daňových dokladů    60 dnů 
Celkem D.          ...      6,13 bodu 
E. Smluvní sankce vůči dodavateli    30.000,- Kč  ...      3,00 bodu  
Celkem A. až E.          …   92,37 bodu 

 
 

Pořadí uchazečů a celkový dosažený počet bodů je následující : 
 
1. EVT Stavby s.r.o.  …   99,17 bodu 
2. STRABAG a.s.   …   92,52 bodu 
3. AKVAMONT spol. s r.o.  …   92,37 bodu 
4. COLAS CZ a.s.   …   83,42 bodu  
 
 
 

 
Ve Svitavách dne 21.6.2010 za hodnotící komisi 
 

 

JUDr. Miloš Vízdal   .......................................................................... 

Ing. Leoš Říha    .......................................................................... 

 Libor Zelinka    .......................................................................... 

Ing. Lubomír Bačovský   .......................................................................... 

Antonín Nádvorník   .......................................................................... 

Pavel Čížek    .......................................................................... 

 

   

 
Příloha :  Hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti 

 


