
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

vy JV
P R O T O K O L  č. 1 

O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

dle § 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon")

Den konání: 11.08.2017

Místo konání: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, adresa 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, ve 4. poschodí, v místnosti č. 402

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace tratě Louny - Lovosice"
(zhotovení stavby)

Evidenční číslo veřejné zakázky dle ISVZ: Z 2017-013480
Uveřejněná v ISVZ dne 25. 05. 2017
ISPROFIN: 542 373 0003
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 
odst. 1 písm. f) zákona, proto v souladu s § 151 odst. 1 zákona postupuje při zadávání této zakázky 
podle ustanovení zákona vztahujících se na sektorovou veřejnou zakázku.

U této zakázky se předpokládá, že bude spolufinancována z prostředků České republiky - Státního 
fondu dopravní infrastruktury a z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 
(OPD).

Identifikační údaje o zadavateli:

Obchodní firma zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo zadavatele Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

IČO / DIČ 70 99 42 34 / CZ70994234 www.szdc.cz

Jednání hodnotící komise o otevírání obálek bylo zahájeno v 9:15 hod.

Zadavatel dne 25. 07. 2017 pod č.j. 30 437/2017-SŽDC-GŘ-07 pro tuto veřejnou zakázku jmenoval 
hodnotící komisi, která bude rovněž plnit funkci komise pro otevírání nabídek a je pověřena 
posouzením splnění podmínek účasti a při dnešním jednání pracovala ve složení:
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Jméno, příjmení, titul zastupuje: /orgán, organizaci /
Člen = Č 

/
náhr. = N

........................ MD -  odbor financí a ekonomiky Č

......................... MD -  odbor strategie Č

............................. SFDI -  oddělení ekonomické Č

................................ SFDI -  oddělení schvalování plateb č

............................ SŽDC -  Stavební správa západ č

........................... SŽDC -  Stavební správa západ N

............................... SŽDC -  Stavební správa západ Č

Členové hodnotící komise podepsali a předali svá písemná Prohlášení o vyloučení střetu zájmů a 
mlčenlivosti na formuláři zadavatele -  viz Příloha tohoto protokolu.

Hodnotící komise konstatovala, že se sešla v počtu 7 osob z celkového počtu 7 jmenovaných osob a 
je tedy usnášeníschopná.

Hodnotící komise si přizvala Ing. Martu Šlechtovou, jako zapisovatelku komise.

Následně hodnotící komise zvolila ze svých členů:

- předsedu: Ing. Ondřeje Gópferta

Hodnotící komise převzala od zadavatele seznam všech doručených nabídek a uzavřené obálky s 
nabídkami všech účastníků zadávacího řízení, označené číselně zadavatelem v časovém pořadí 
podle jejich doručení zadavateli.

Seznam nabídek:

Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/ jméno, příjmení 
účastníka zadávacího řízení/ sídlo/místo 
podnikání/místo trvalého pobytu 
U společnosti dodavatelů se uvádí název 
společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. 
firma a sídlo) vedoucího společníka i všech 
ostatních společníků

IČO
účastníka 
zadávacíh 
o řízení

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

Společnost Louny -  Lovosice

Správce společnosti 
STRABAG Rail a.s. 
Železničářská 1385/29, Střekov 
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

25429949
11.08.2017 07.23

1.
Společník č. 2 
AŽD Praha s.r.o 
Žirovnická 2/3146 
106 17 Praha 10

480294483

Společník 3
Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
Pražská třída 495/58 
370 04 České Budějovice 3

28332202
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2. Společnost -  „CCZ Edikt Lovosice - Louny"

Společník 
EDIKT a.s
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice

25172328 11.08.2017 08.51

Společník 
COLAS CZ a.s. 
Ke Klíčovu 9 
190 00 Praha 9

26177005

3. Společnost Louny - Lovosice

Vedoucí společník 
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 Nové Město

62242105
11.08.2017 08.56

Společník
VÁHOSTAV -  SK, a.s. 
Priemyselná 6 
821 09 Bratislava 
Slovenská republika

31356648

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do dne 11. 08. 2017 do 9:00 hod.
Ve stanovené lhůtě byly zadavateli doručeny správně označené a uzavřené obálky s nabídkami č. 1, 2 
a 3.

Po lhůtě pro podání nabídek zadavateli nebyla doručena žádná nabídka.

Právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami bylo využito -  viz Příloha tohoto protokolu -  
Prezenční listina účastníků zadávacího řízení /jejich zástupců; dalších osob dle rozhodnutí 
zadavatele/, kteří využili práva účastnit se otevírání obálek s nabídkami.

Hodnotící komise provedla kontrolu nabídky dle § 110 odst. 2 zákona se zaměřením zda:
a) byla nabídka doručena v požadované lhůtě,
b) byla nabídka doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Souhrnný přehled o výsledcích kontroly nabídek

číslo
nabídky

nabídka byla doručena 
v požadovanélhůtě

nabídka byla doručena 
v řádně uzavřené obálce 

označené názvem 
veřejné zakázky

číselně vyjádřitelné 
kritérium hodnocení 

(bez DPH) v Kč

1 ano ano 992 113 180,09
2 ano ano 1 024 367 671,35
3 ano ano 917 345 676,71

Předseda hodnotící komise sdělil po provedení kontroly každé nabídky přítomným zástupcům 
účastníků zadávacího řízení v souladu s § 110 odst. 3 identifikační údaje účastníků zadávacího řízení 
a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Jakýkoliv další obsah 
nabídek nebyl při otevírání obálek sdělen.

Závěry hodnotící komise po kontrole nabídky dle 110 odst. 2 zákona:

Vyhovují nabídky č. 1 až 3 a jsou postoupeny k posouzení splnění podmínek účasti.
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Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny:

Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/jméno, 
příjmení/sídlo účastníka 
zadávacího řízení

Podrobné důvodv vyřazení nabídkv 
účastníka zadávacího řízení z další účasti v 
zadávacím řízení
—

Seznam nabídek uchazečů, které jsou postoupeny hodnotící komisí pro další účast 
v zadávacím řízení do fáze posouzení splnění podmínek účasti:

Číslo
nabídky

Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka zadávacího řízení/ 
sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu 

U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž 
identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i 
všech ostatních členů společnosti.

IČO
účastníka
zadávacího
řízení

Společnost Louny -  Lovosice

Správce společnosti 
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov 
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

25429949

1.
Společník č. 2 
AŽD Praha s.r.o
Žirovnická 2/3146 
106 17 Praha 10

480294483

Společník 3
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Pražská třída 495/58 
370 04 České Budějovice 3

28332202

2. Společnost -  „CCZ Edikt Lovosice - Louny'1

Společník 
EDIKT a.s
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice

25172328

Společník 
COLAS CZ a.s.
Ke Klíčovu 9 
190 00 Praha 9

26177005

Společnost Louny - Lovosice

Vedoucí společník 
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 Nové Město

62242105

Společník
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Priemyselná 6 
821 09 Bratislava 
Slovenská republika

31356648
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Doplňující informace hodnotící komise:

Při dnešním jednání hodnotící komise o otevírání nabídek byl názor a závěr všech členů 
jednomyslný.

Hodnotící komise se usnesla, že její jednání o posouzení splnění podmínek účasti se bude konat dne 
22. 08. 2017 v 10.15 hod. na Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správě 
západ, adresa Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, ve 4. patře, v zasedací místnosti 402.

Jednání hodnotící komise o otevírání obálek bylo ukončeno v 10.00 hod.

Přílohy: Prohlášení o vyloučení střetu zájmů a mlčenlivosti členů hodnotící komise a
přizvaných osob (jednotlivě)
Seznam nabídek
Prezenční listina účastníků zadávacího řízení

Podpisy členů hodnotící komise přítomných na jednání dne 11. 08. 2017 o otevírání nabídek 
předložených v rámci veřejné zakázky na zhotovení stavby s názvem „Revitalizace tratě Louny - 
Lovosice":

Jméno, příjmení, titul zastupuje: /orgán, organizaci/ Podpis

MD -  odbor financí a ekonomiky

MD -  odbor strategie

SFDI -  oddělení ekonomické

SFDI -  oddělení schvalování plateb

SŽDC -  Stavební správa západ

SŽDC -  Stavební správa západ

SŽDC -  Stavební správa západ

Protokol č. 1 „O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK“ je zpracován v jednom vyhotovení: 
1 paré je uloženo na SSZ
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