
H  EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

ZPRÁVA

OHODNOCENÍ NABÍDEK
dle § 119 odst. 2 a § 125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ")

/ekonomická výhodnost nabídek podle 
nejn ižší nabídkové ceny/

a současně PROTOKOL zjednání hodnotící komise - X.
O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI

Den konání: 07. 02. 2018

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

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, spisová značka A, 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

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).

Jednání hodnotíc! komise o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti bylo 
zahájeno v 09.00 hod.
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Při dnešním jednání o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti pracovala 
hodnotící komise ve složení:

Jméno, příjmení, titul zastupuje: /orgán, organizaci /
Člen = Č

/
náhr. = N

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

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

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

...... ....................... SŽD C -  Stavební správa západ Č

...... ....................... SŽD C -  Stavební správa západ Č

............................... SŽD C -  Stavební správa západ č

Komise je usnášeníschopná.

Hodnotící komise si přizvala Ing. Martu Šlechtovou, jako zapisovatelku komise. Hodnotící komise si 
dále přizvala p. Ing. Věšína, p. Kubesche a p. Svojšeho, jako odborné poradce komise.

I. HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel dne 07.12.2017 pod zn.: 48 460/2017-SŽDC-GŘ-07, rozhodl o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení, kterým byl vybraný dodavatel Společnost Louny -  Lovosice, kde Vedoucím 
společníkem byly SILN ICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město a 
Společníkem VAHOSTAV -  SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. 
Důvodem bylo neposkytnutí součinnosti vybraného dodavatele v plném rozsahu k předložení dokladů 
a informací ve vztahu k poddodavatelským smlouvám na sdělovací a zabezpečovací techniku. 
Vzhledem k této skutečnosti zanikla s konečnou platností jeho účast v zadávacím řízení.

Na základě výše uvedeného, bylo předmětem dnešního jednání hodnotící komise tedy provedení 
nového hodnocení nabídek. Nové hodnocení nabídek bylo provedeno s ohledem na lepší 
přehlednost ohledně identifikace vybraného dodavatele, u kterého bude následně posouzeno splnění 
podmínek účasti.

Na základě předchozího jednání a závěrů komise z otevírání obálek s nabídkami účastníků 
zadávacího řízení byly dnes hodnotící komisí hodnoceny nabídky, které jsou v současné době 
nabídkami v zadávacím řízení a které vyhověly kontrole, dle § 110 odst. 2 zákona, zaměřené na to, 
zda byly nabídky doručeny ve stanovené lhůtě a byly doručeny v řádně uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky.

Seznam hodnocených nabídek

Číslo Obchodní firma /název/jméno, příjmení účastníka IČO
nabídk zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého účastníka Nabídková cena

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

zadávacího
řízení

v Kč bez DPH
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Společnost Louny -  Lovosice

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

25429949

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

480294483
992 113 180,09

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

28332202

2. Společnost -  „CCZ Edikt Lovosice - Louny"

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

25172328

Společník 
CO LAS CZ a.s.
Ke Klíčovu 9 
190 00 Praha 9

26177005
1 024 367 671,35

Popis hodnocení:
Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomickou výhodnost komise 
hodnotila podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH, uvedené účastníkem zadávacího řízení v Dopise 
nabídky. Jako výhodnější byla hodnocena taková výše nabídkové ceny bez DPH uvedená v Dopise 
nabídky, která byla nižší oproti výším nabídkových cen bez DPH, uvedeným v Dopise nabídky 
ostatními účastníky zadávacího řízeni.

Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí
nabíd

ky

Číslo
nabíd
ky

Obchodní firma /název/jméno, příjmení uchazeče/ 
sídlo/místo podnikánl/místo trvalého pobytu

U společnosti účastníků zadávacího řízení se 
uvádí název společnosti a rovněž identifikační 
údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího 
účastníka i všech ostatních společníků

IČO
účastníka
zadávacího
řízení

Nabídková cena
(bez DPH) v Kč

Společnost Louny -  Lovosice

1.

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 992 113 180,09

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

25172328

2. 370 01 České Budějovice

Společník 
CO LAS CZ a.s.
Ke Klíčovu 9 
190 00 Praha 9

26177005

1 024 367 671,35

Závěr hodnotící komise k hodnocení nabídek:
Hodnotící komise na dnešním jednání provedla porovnání a kontrolu nabídek účastníků zadávacího 
řízení z hlediska ocenění soupisu prací. Hodnotící komise konstatovala, že položky oceněného 
soupisu prací nabídky č. 1, týkající se vyzískaného materiálu, oceněné nulovou hodnotou, nemají vliv 
na výši nabídkové ceny a jiné nulové položky nebyly v nabídce č. 1 nalezeny.
Členové komise s technickým zaměřením posoudili výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky. Komise neshledala, že by se nabídková cena vybraného dodavatele jevila jako 
mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise dospěla k závěru, že nabídka 
vybraného dodavatele neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ.

Na základě výsledků hodnocení nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení, hodnotící komise 
postupuje k posouzení splnění podmínek účasti nabídku účastníka zadávacího řízení č. 1, tj. 
Společnosti Louny - Lovosice, kde Správcem společnosti je STRABAG Rail a.s., Železničářská 
1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem -  Střekov, Společníkem 2 je AŽD Praha s.r.o. a 
Společníkem 3 je Swietelsky Rail C Z  s.r.o., a to proto, že se jedná o nabídku ekonomicky 
nejvýhodnější a tento účastník je považován za vybraného dodavatele.

Při dnešním jednání hodnotící komise o hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení byj názor a 
závěr všech členů jednomyslný.

II. Posouzení splnění podmínek účasti:

Po su zovaná nabídka:

Číslo
nabídk

y

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

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

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
992 113 180,09

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

28332202
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Hodnotící komise zahájila posuzování splnění podmínek účasti účastníka zadávacího řízení č. 1 
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích 
podmínkách.

Závěr hodnotící komise k posouzení splnění podmínek účasti:
Hodnotící komise posoudila splnění podmínek kvalifikace, technických podmínek vymezujících 
předmět veřejné zakázky a smluvních podmínek vztahujících se k předmětu veřejné zakázky a všech 
požadavků zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídek.
Hodnotící komise po kontrole nabídky č. 1 konstatovala, že nabídka splnila požadavky zadavatele dle 
zadávacích podmínek.
Souhrnný přehled splnění jednotlivých požadavků zadavatele dle zadávacích podmínek při 
posuzování splnění podmínek účasti účastníka zadávacího řízení č. 1, podává tabulka Posouzení 
splnění podmínek účasti - nabídka č. 1 viz Příloha tohoto Protokolu X a současně i Zprávy.
Při dnešním jednání hodnotící komise o posouzení splnění podmínek účasti účastníka zadávacího 
řízení č. 1. byl názor a závěr všech členů jednomyslný.

D oporučení hodnotící kom ise

Na základě výsledků hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti, hodnotící komise 
doporučuje jako vítěznou nabídku přijmout nabídku účastníka zadávacího řízení č. 1, tj. Společnosti 
Louny - Lovosice, kde Správcem společnosti je STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem -  Střekov, Společníkem 2 je AŽD Praha s.r.o. a Společníkem 3 je 
Swietelsky Rail CZ s.r.o., a to proto, že splnila všechny podmínky stanovené zadavatelem a jedná se 
o nabídku ekonomicky nejvýhodnější.

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

Přílohy: Tabulka posouzení splnění podmínek účasti - nabídka č. 1
Jednání hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti bylo ukončeno 
v 12.50 hod.

Podpisy členů hodnotící komise přítomných na dnešním jednání:

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

MD -  odbor financí a ekonomiky

MD -  odbor strategie

^ m SFDI -  oddělení ekonomické

SŽD C -  Stavební správa západ

SŽD C -  Stavební správa západ

SŽD C -  Stavební správa západ

Zpráva „O HODNOCENÍ NABÍDEK" a současně Protokol č. X  „O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ 
PODMÍNEK ÚČASTI" je zpracována v jednom vyhotovení:
1 paré je uloženo na S S Z
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POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
ze dne 07. 02. 2018

Název veřejné zakázky 
na zhotovení stavby:

„Revitalizace tratě Louny - Lovosice”

Evidenční číslo V Z  dle W Z : Z  2017-013480
Uveřejněná ve W Z  dne: 25. 05. 2017

A-Doloženo; N -  Nedoloženo; V - Požadováno vysvětlení; X -  Netýká se Společnost Louny -  Lovosice. Vedoucí společník 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov. 400 03 
Ústi nal Labem - Střekov
Společník 2 AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 
10
Společník 3 Swietelsky Rail CZ s.r.o., Pražská třída 495/58, 
370 04 České Budějovice 3

Podmínky kvalifikace Seznam dokladů k prokázání kvalifikace

1) Základní způsobilost:

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný 

čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka 
závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 
případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

A

STRABAG Rail a.s. (dále jen „STRABAG")
Výpis z SKD z 1.6.2017

AŽD Praha s.r.o. (dále jen „AŽD")
Výpis z SKD z 28.6.2017

Swietelsky Rail CZ s.r.o. (dále jen „SWIETELSKY")
Výpis z OR ze dne 10.7.2017
Výpis z RT PO ze dne 10.07.2017
Výpis z RT FO (Philipp Sorgo) ze dne 26.5.2017
Výpis z RT FO (Berhnhard Brandner) ze dne 26.5.2017
Výpis z RT FO (Viliam Perknovský) ze dne 26.5.2017
Výpis z RT FO (Pavel Pechač) ze dne 10.7.2017

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

A

STRABAG: Čestné prohlášení z 7.8.2017 
AŽD: Čestné prohlášení z 10.8.2017 
SWIETELSKY: Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017 
Potvrzení FÚ pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České 
Budějovice ze dne 31.5.2017



c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění;

A

STRABAG: Čestné prohlášení z 10.8.2017 
Výpis z SKD z 1.6.2017 

AŽD: Čestné prohlášení z 10.8.2017 
Výpis z SKD z 28.6.2017 

SWIETELSKY: Čestné prohlášení z 10.8.2017
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; A
STRABAG: Výpis z SKD z 1.6.2017 
AŽD: Výpis z SKD z 28.6.2017
SWIETELSKY: Potvrzení OSSZ České Budějovice ze dne 14.6.2017

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. A

STRABAG: Výpis z SKD z 1.6.2017 
AŽD: Výpis z SKD z 28.6.2017 
SWIETELSKY: Výpis z OR ze dne 10.7.2017

2) Profesní způsobilost: Seznam dokladů k prokázání kvalifikace
(údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií
kvalifikace - je-li relevantní)

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje. A

STRABAG: Výpis z SKD z 1.6.2017 
AŽD: Výpis z SKD z 28.6.2017 
SWIETELSKY: Výpis z OR ze dne 10.7.2017

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky,
zeiména doklad Drokazuiící oříslušné živnostenské oprávnění:
-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-  výkon zeměměřických činností,
-  projektová činnost ve výstavbě,
-  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

A

STRABAG: Výpis z SKD z 1.6.2017 
AŽD: Výpis z SKD z 28.6.2017 
SWIETELSKY: Výpis z OR ze dne 10.7.2017 
poddodavatel ŽSD a.s., výpis z ŽR ze dne 24.5.2017

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Osvědčení o autorizaci v rozsahu dle §5 odst. 3. zákona č. 360/1992 Sb.:
a) pro pozemní stavby
b) pro dopravní stavby
d) pro mosty a inženýrské konstrukce
e) pro technologická zařízení staveb
i) pro geotechniku
j) pro požární bezpečnost staveb

A a) Osvědčení o autorizaci (Marek Ballík) STRABAG
b) Osvědčení o autorizaci (Ing. Bedřich Šafařík) STRABAG 

Osvědčení o autorizaci (Ing. Daniel Valla) SWIETELSKY 
Osvědčení o autorizací (Ing. Přemysl Vacek) STRABAG

d) Osvědčení o autorizaci (Vít Veselý) STRABAG
e) Osvědčení o autorizaci (Arnold Soboslai) AŽD 

Osvědčení o autorizaci (Ing. Zdeněk Čečil) SWIETELSKY 
Osvědčení o autorizaci (Ing. Tomáš Toman) AŽD 
Osvědčení o autorizaci (Ing. Otakar Vágner) AŽD

i) Osvědčení o autorizaci (Ing. Jaroslav Zákostelecký) - 
poddodavatel ALGEO TEST s.r.o.

j) Osvědčení o autorizaci (Ing. Karel Vlček) - poddodavatel
So p tík -1 s.r.o.



Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona 
č. 200/1994 Sb. A

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností -  a) a c) Ing. Petr Dytrych - STRABAG

3) Ekonomická kvalifikace: Seznam  dokladů k prokázání kvalifikace
(údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií
kvalifikace - je-li relevantní)

Splnění kritérií ekonomické kvalifikace prokáže dodavatel předložením údajů o celkovém ročním obratu dodavatele, 
zjištěném podle zvláštních právních předpisů1, za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období; 
jestliže dodavatel vznikl později, postačí, doloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od 
svého vzniku;

STRABAG:
Název dokladu: Příloha č. 10 - Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017

>  celkový roční obrat dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních předpisů, nesmí činit v žádném z bezprostředně 
předcházejících tří uzavřených účetních období méně než 613 mil. Kč bez DPH.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením čestného prohlášení o výši obratu s uvedením 
požadovaných údajů, jehož přílohou budou příslušné výkazy zisku a ztrát dodavatele nebo obdobné doklady podle 
právního řádu země sídla dodavatele. Z těchto dokladů musí být ověřitelné, že dodavatel v každém z bezprostředně 
předcházejících tří uzavřených účetních období (popř. za účetní období od svého vzniku) dosáhl alespoň minimální 
požadované výše celkového ročního obratu. Skutečností rozhodnou pro určení posledních tří uzavřených účetních období 
je zahájení zadávacího řízení. Vzor čestného prohlášení o výši obratu tvoří Přílohu č. 10 Pokynů

A
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2014 - 31.12.2014, 
roční obrat: 3,307 mld. Kč
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2015 - 31.12.2015, 
roční obrat: 6,617 mld. Kč
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2016 - 31.12.2016,, 
roční obrat: 4,786 mld. Kč

4) Technická kvalifikace Seznam  dokladů k prokázání kvalifikace
(údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií
kvalifikace - je-li relevantní)

Seznam stavebních prací

Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem na stavbách železničních drah, jak jsou vymezeny v § 5 odst. 1 
a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení (dále jako „stavební práce"). Předloženým seznamem stavebních prací přitom musí dodavatel 
prokázat, že objem stavebních prací jím poskytnutých na uvedených stavbách drah za posledních 5 let činí 
v souhrnu, včetně případných subdodávek, nejméně 800 mil. Kč bez DPH. STRABAG:

Název dokladu: Příloha č. 4 - Seznam stavebních prací
Z předloženého seznamu stavebních prací poskytnutých v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení a 
z přiložených osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací bylo 
zřejmé, že dodavatel řádně poskytl a dokončil nejvýznamnější stavební práce v součtu alespoň ve výši 500 mil. Kč 
bez DPH. Za nejvýznam nější stavební práce zadavatel považuje:

A
Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
Trať č. 504A Ústí nad Labem - Chomutov, rok ukončení 2016, cena
821 667 060, 53 Kč

1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.



-  stavební práce s hodnotou jednotlivé realizované zakázky alespoň ve výši 153 mil. Kč bez DPH, jejichž 
předmětem byla mimo jiné výstavba nebo rekonstrukce železničního svršku a spodku a sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení.

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
Modernizace trati Ševětín -  Veselí nad Lužnicí, 1. Část, Ševětín -  
Horusice, rok ukončení 2016, cena: 651 448 327,95 Kč

Seznam odborného personálu

a) stavbyvedoucí (vedoucí prací) A Ing. Bedřich Šafařík

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, VŠDS Žilina

nejméně 5 let praxe v řízení (z pozice zhotovitele) provádění staveb železničních drah A Příloha č. 6 -  životopis, 31 let praxe

zkušenost s řízením realizace (z pozice zhotovitele) alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah o minimálním 
finančním objemu 153 mil. Kč bez DPH; A

Příloha č. 6 -životopis
stavba: Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov n. Pl. - 
Rumburk, objem: 926,8 mil. Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., tedy pro dopravní stavby A Osvědčení o autorizaci č. 13091

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec STRABAG

b) zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací) A Ing. Daniel Valla

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, VUT Brno

nejméně 5 let praxe v řízení (z pozice zhotovitele) provádění staveb železničních drah A Příloha č. 6 -  životopis, 24 let praxe

zkušenost s řízením realizace (z pozice zhotovitele) alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah o minimálním 
finančním objemu 153 mil. Kč bez DPH;

A Příloha č. 6 -  životopis
stavba: Optimalizace trati Beroun - Zbiroh, objem: 4 362 mil. Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) nebo e) zákona č. 360/1992 Sb., tedy pro dopravní stavby nebo pro 
technologická zařízení staveb

A Osvědčení o autorizaci č. 23103

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6-životopis, zaměstnanec Swietelsky Rail

c) specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek A Ing. Přemysl Vacek

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, ČVUT Praha

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6 -  životopis, 32 let praxe



zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah o minimálním finančním objemu 153 mil. Kč 
bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce železničního svršku a spodku;

A Příloha č. 6-životopis
stavba: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald, objem: 694 487 357,- Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., tedy pro dopravní stavby A Osvědčení o autorizaci č. 1786

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6-životopis, zaměstnanec STRABAG

d) specialista (vedoucí prací) na pozem ní stavby A Marek Ballík

minimálně středoškolské vzdělání A Vysvědčení o maturitní zkoušce, SPŠ Ústí nad Labem

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6-životopis, 13 let praxe

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., tedy pro pozemní stavby A Osvědčení o autorizaci č. 37942

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6-životopis, zaměstnanec STRABAG

e) specialista (vedoucí prací) na m osty a inženýrské konstrukce A Vít Veselý

minimálně středoškolské vzdělání A Vysvědčení o maturitní zkoušce, ISŠ stavební Ústí nad Labem

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6 -  životopis, 12 let praxe

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., tedy pro mosty a inženýrské konstrukce A Osvědčení o autorizaci č. 36776

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec STRABAG

f) specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení A Arnold Soboslai

minimálně středoškolské vzdělání A Vysvědčení o maturitní zkoušce, SOU Papierenské Štúrovo

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6 -  životopis, 19 let praxe

zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah o minimálním finančním objemu 153 mil. Kč 
bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 
železničních drah

A Příloha č. 6-životopis
stavba: Průjezd železničním uzlem Kolín, objem: 503 733 802,- Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb A Osvědčení o autorizaci č. 35412

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec AŽD

g) specialista (vedoucí prací) na silnoproud A Ing. Zdeněk Čečil



minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, ČVUT Praha

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6 -  životopis, 23 let praxe

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb A Osvědčení o autorizaci č. 24163

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec Swietelsky Rail

h) specialista (vedoucí prací) na geotechniku A Ing. Jaroslav Zákostelecký

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, ČVUT Praha

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6 -  životopis, 46 let praxe

zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky -  dopravní stavby o minimálním finančním objemu 27 mil. Kč bez DPH, 
jejímž předmětem byla mj. geotechnická činnost při výstavbě nebo rekonstrukci dopravní stavby A

Příloha č. 6 -  životopis
stavba: Rekonstrukce a sanace silnice 111/3377 ul. Kremnická -  Táborská 
v K. Hoře, objem: cca 70 mil Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. i) autorizačního zákona, tedy v oboru geotechnika A Osvědčení o autorizaci č. 26038

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6-životopis, zaměstnanec poddodavatele AL60 TESTs.r.o.

i) osoba odpovědná za kontrolu kvality A Jaroslav Kempný

minimálně středoškolské vzdělání A
Vysvědčení o maturitní zkoušce, Střední zemědělská technická škola v 
Krnově

nejméně 5 let praxe v oboru kontroly kvality, se znalostí ověřování kvality stavebních materiálů A Příloha č. 6 -  životopis, 15 let praxe

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec STRABAG

j) osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci A Jana Vítová, roz. Mrázová

minimálně středoškolské vzdělání A Vysvědčení o maturitní zkoušce, Střední ekonomická škola v Teplicích

nejméně 5 let praxe v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci A Příloha č. 6 -  životopis, 13 let praxe

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec poddodavatele KONTROL s.r.o.

k) osoba odpovědná za ochranu životního prostředí A Ludmila Skleničková, roz. Vaňková

minimálně středoškolské vzdělání A
Vysvědčení o maturitní zkoušce, SPŠ Textilní -  chemie Dvůr Králové n. 
Labem

nejméně 5 let praxe v oboru ochrany životního prostředí A Příloha č. 6 -  životopis, 30 let praxe

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec poddodavatele KONTROL s.r.o.



i) osoba odpovědná za odpadové hospodářství A Ing. Eva Štípová, roz. Šamánková

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství A Příloha č. 6 -  životopis, 16 let praxe

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec poddodavatele ŽSD a.s.

m) úředně oprávněný zeměměřický inženýr A Ing. Petr Dytrych

oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů

A Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností-a), b), c), č. 2120/2001 ze dne 20.9.2001

zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky -  dopravní stavby o minimálním finančním objemu 81 mil. Kč bez DPH, 
jejímž předmětem bylo mj. ověřování zeměměřických činností při výstavbě nebo rekonstrukci dopravní stavby

A
Příloha č. 6 -  životopis
stavba: Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov n. Pl. - Rumburk, 
objem: 926,8 mil. Kč

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec STRABAG

n) specialista na požární bezpečnost A Ing. Karel Vlček

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, VŠB TU Ostrava

nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb A Příloha č. 6 -  životopis, 26 let praxe

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. j) autorizačního zákona, tedy v oboru požární bezpečnost staveb A Osvědčení o autorizaci č. 23464

osoba není zaměstnancem zadavatele A
Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec poddodavatele Soptík 1 -  spol. 
s r.o.

o) osoba odpovědná za projekt zabezpečovacího zařízení A Ing. Tomáš Toman

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, ČVUT Praha

nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace A Příloha č. 6 -  životopis, 17 let praxe
zkušenost s projektováním dokumentace pro provádění stavby zabezpečovacího zařízení ve smyslu přílohy č. 6 vyhl. 
č. 146/2008 Sb., u alespoň jedné zakázky-stavby železničních drah o minimálním finančním objemu zakázky na 
zhotovení stavby 71 mil. Kč bez DPH

A Příloha č. 6-životopis
stavba: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald, objem: 306 680 788,- Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb A Osvědčení o autorizaci č. 31432

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec AŽD

p) osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení A Ing. Otakar Vágner

minimálně středoškolské vzdělání A VŠ Diplom, ČVUT Praha



nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace A Příloha č. 6 -  životopis, 18 let praxe
zkušenost s projektováním dokumentace pro provádění stavby sdělovacího zařízení ve smyslu přílohy č. 6 vyhl. č. 
146/2008 Sb., u alespoň jedné zakázky -  stavby železničních drah o minimálním finančním objemu zakázky na 
zhotovení stavby 8 mil. Kč bez DPH

A
Příloha č. 6 -  životopis
stavba: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald, objem: 306 680 788,- Kč

autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb A Osvědčení o autorizaci č. 31440

osoba není zaměstnancem zadavatele A Příloha č. 6 -  životopis, zaměstnanec AŽD

5) Prokázání kvalifikace jinou osobou § 83 ZZVZ A

S o p t ík -  1 spol. s r.o. (dále jen „Soptík") Požární bezpečnost staveb

ALGEO TEST s.r.o. (dále jen „AT") geotechnika

ŽSD a.s. (dále jen „ŽSD") Nakládání s nebezpečnými odpady

Kontrol s.r.o. (dále jen „KONTROL") BOZPa ŽP
Doklady o splnění základní způsobilosti

Jiná osoba nebyla v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzena pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastni
li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a 
vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu; A

Soptík:
Výpis z RT PO ze dne 26.6.2017
Výpis z RT FO (Karel Vlček) ze dne 30.6.2017

AT:
Výpis z RT PO ze dne 4.8.2017
Výpis z RT FO (Aleš Vokál) ze dne 16.5.2017
Výpis z RT FO (Aleš Jírovec) ze dne 16.5.2017

ŽSD: Výpis z SKD ze dne 7.6.2017

KONTROL:
Výpis z RT PO ze dne 1.6.2017 
Výpis z RT FO (Josef Hlaváček) ze dne 3.5.2017 
Výpis z RT FO (Jiří Vít) ze dne 5.5.2017 
Výpis z RT FO (Jana Vítová) ze dne 3.5.2017 
Výpis z RT FO (Kamil Havelka) ze dne 15.5.2017

Jiná osoba nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

A

Soptík:
potvrzení FÚ pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad 
Labem, ze dne 30.6.2017
Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017 ve vztahu ke spotřební dani



AT:
potvrzení FÚ pro hl.m. Prahu ze dne 10.8.2017
Čestné prohlášení ze dne 4.8.2017 ve vztahu ke spotřební dani

ŽSD:
Výpis z SKD ze dne 7.6.2017
Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017 ve vztahu ke spotřební dani 

KONTROL:
potvrzení FÚ pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad 
Labem, ze dne 13.4.2017
Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017 ve vztahu ke spotřební dani

Jiná osoba nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění;

A Soptík: Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017 
AT: Čestné prohlášení ze dne 4.8.2017 
ŽSD: Výpis z SKD ze dne 7.6.2017 
KONTROL: Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017

Jiná osoba nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

A Soptík: potvrzení OSSZ Ústí nad Labem, ze dne 30.6.2017 
AT: potvrzení Pražské SSZ ze dne 10.08.2017 
ŽSD: Výpis z SKD ze dne 7.6.2017 
KONTROL: potvrzení OSSZ Most, ze dne 13.4.2017

Jiná osoba není v likvidaci, nebylo proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči ní nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

A Soptík: Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017 
AT: Čestné prohlášení ze dne 4.8.2017 
ŽSD: Výpis z SKD ze dne 7.6.2017 
KONTROL: Čestné prohlášení ze dne 7.8.2017

Doklady o splnění profesní způsobilosti (obchodní rejstřík) A Soptík: výpis z OR ze dne 1.6.2017 
AT: výpis z OR ze dne 10.8.2017 
ŽSD: Výpis z SKD ze dne 7.6.2017 
KONTROL: výpis z OR ze dne 1.6.2017

Závazek jiné osoby k poskytnutí plnění A Soptík: Smlouva o budoucí smlouvě ze dne 7.8.2017 
AT: Smlouva o budoucí smlouvě ze dne 7.8.2017 
ŽSD: Smlouva o budoucí smlouvě ze dne 7.8.2017 
KONTROL: Smlouva o budoucí smlouvě ze dne 7.8.2017 
Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP, PO, 
environmentálního managementu, ekologie a ŽP a výkonu 
funkce koordinátora BOZP na stavbách ze dne 1.3.2015

6) Požadavky na prokázání kvalifikace poddodavatelů, u kterých dodavatel předpokládá, že 
budou plnit alespoň 10 %  finančního rozsahu plnění veřejné zakázky

A Chládek & Tintěra, a.s.



Doklady pro splnění základní způsobilosti

Poddodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzena pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastni
li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a 
vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

A

Výpis z RT PO ze dne 21.7.2017 
Výpis z RT FO (Jan Kokeš) ze dne 15.5.2017 
Výpis z RT FO (Stanislav Fousek) ze dne 15.5.2017 
Výpis z RT FO (Libuše Tintěrová) ze dne 29.6.2017 
Výpis z RT FO (Vladimír Jehlička) ze dne 22.5.2017

Poddodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; A potvrzení FÚ pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad 
Labem, ze dne 3.7.2017
Čestné prohlášení ze dne 9.8.2017 ve vztahu ke spotřební dani

Poddodavatel nemá v České republice nebo v zemí svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění;

A Čestné prohlášení ze dne 9.8.2017

Poddodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

A potvrzení OSSZ Litoměřice, ze dne 12.7.2017

Poddodavatel není v likvidaci, nebylo proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

A Čestné prohlášení ze dne 9.8.2017

Doklady o splnění profesní způsobilosti (obchodní rejstřík) A Výpis z OR ze dne 2.6.2017

Podmínky na obsah, formu nebo způsob podání nabídek
Obsah nabídky s uvedením čísel stran nabídky, včetně seznamu příloh A list 3-4
Dopis nabídky a Příloha k nabídce, zpracované dle instrukcí obsažených v Pokynech. Dopis nabídky musí být podepsán 
statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele

A list 6-15

Informace o dodavateli ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 1 Pokynů A list 17, 20-21
Plná moc, dohoda o plné moci či pověření, je-li tohoto dokumentu třeba A list 29
Informace o společnosti dodavatelů ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 3 Pokynů včetně smlouvy či jiného 
dokumentu dle čl. 9.2 Pokynů (pokud podává nabídku více dodavatelů společně)

A list 23-35

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti; čestné prohlášení může být poskytnuto ve formě formuláře 
obsaženého v Příloze č. 7 Pokynů

A list 37-69

Seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel určitou část kvalifikace, ve formě formuláře 
obsaženého v Příloze č. 9 Pokynů a doklady vztahující se k jiným osobám

A list 190

Údaje o poddodavatelích ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 2 Pokynů A list 253-254



Informace o tom, zda budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve formě formuláře 
obsaženého v Příloze č. 8 Pokynů.

A list 273

Oceněný soupis prací včetně Rekapitulace ceny dle PS a SO, jež jsou obsaženy v Dílu 4 zadávací dokumentace A list 279-541
Harmonogram postupu prací zpracovaný dle požadavků zadavatele stanovených v článku 9.1 Pokynů A list 275-277
Prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů A list 543
Elektronická forma nabídky na CD/DVD/USB FlashDisk, (toto se týká pouze Dopisu nabídky a Přílohy k nabídce, dále 
Příloh č. 2, 4 a 5 Pokynů, oceněného Soupisu prací a Rekapitulace ceny dle PS a SO -  viz čl. 12.2 Pokynů)

A list 544

Podání pouze jedné nabídky A
Nabídka, doklady a dokumenty předkládané v nabídce nebo se k nabídce vztahující předloženy v českém jazyce, 
případně ve slovenském jazyce

A

Nedošlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka při přípravě ZŘ (zpracování Projektu stavby)

A

V rámci zadávacích podmínek zadavatel poskytl kompletní 
Projektovou dokumentaci stavby a stanovil lhůtu pro podání 
nabídek v takové dostatečné lhůtě, že bylo eliminováno jakékoli 
případné zvýhodnění dané počáteční informační nerovnováhou 
na straně dodavatele, který se podílel na zpracování Projektu 
stavby.

Splněno poddodavatelské omezení (zadavatel nevymezuje žádné činnosti při plnění veřejné zakázky, které musí být 
plněny přímo vybraným dodavatelem) X netýká se

Všechny dokumenty nabídky, u kterých Pokyny předpokládají podpis, jsou podepsány na příslušných stránkách těchto 
dokumentů osobou oprávněnou jednat za dodavatele

A

V Praze dne 07. 02. 2018


