Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
V závětří 1036/4
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

Zadavatel:
Město Beroun
Husovo nám. 68
Beroun – Centrum 266 01
IČ: 00233129

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka
„ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY PRO MĚSTO BEROUN“
uveřejněna na profilu zadavatele a zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
V Praze dne 07. 12. 2018

1. Označení zadavatele
Název:

Město Beroun

Sídlo:

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ00233129

Právní forma:

801 - obec

Zastoupený:

RNDr. Soňa Chalupová, starostka města

Kód státu:

CZ

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepce dopravy města Beroun do roku 2030.
Koncepce dopravy bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou
dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť všechny tyto druhy dopravy se vzájemně
ovlivňují. Hlavním cílem je vytvořit vyvážený funkční dopravní systém šetrný k životnímu
prostředí s významnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a
usměrněnou automobilovou dopravou. V rámci koncepce dojde k metaanalýze dat z již
existujících dokumentů města a k analýze stávajícího stavu. Výstupem bude detailně popsaný
rozsah problémů a příležitostí. Koncepce bude sloužit jako podklad pro řešení konkrétních
opatření v oblasti dopravy a pro plánování budoucích investic do veřejné dopravní
infrastruktury.
Koncepce bude složena z částí:
1. Analytická část (analýza současné situace v řešeném území z hlediska dopravy,
průzkumy, metaanalýza stávajících dat)
Město Beroun poskytne následující strategické dokumenty:
•

Územní plán Beroun (03/2017)

•

Strategický plán rozvoje města Beroun (2005)

•

Generel dopravy berounské aglomerace (2007)

•

Generel cyklistické dopravy (2007)

•

Dopravní model včetně dodatku (2013)

•

Ekologická studie (1999 - průběžně aktualizována)

•

Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605
v Berouně (2017)

•

Studie parkování v centrální části města Beroun a prověření navýšení kapacity na
sídlišti Plzeňské předměstí (2017)

•

Demografická studie města Beroun do roku 2035

2. Návrhová část (návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu
včetně všech případných doprůzkumů dopravy nutných k realizaci zakázky).
•

Městská hromadná doprava (omezení osobní automobilové dopravy ve městě) –
návrh MHD linek včetně rozvojových oblastní města

•

Cyklistickou dopravu

•

Optimalizace dopravy v městské památkové zóně

•

Vyhodnocení dopadů regionální dopravy na území města

•

Systém monitoringu dopravy

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Cena bez DPH 2 395 000,- Kč. (slovy: dvamilionytřistadevadesátpěttisíc korun českých)
DPH ve výši
Cena s DPH

502 950,- Kč. (slovy: pětsetdvatisícdevětsetpadesát korun českých)
2 897 950,- Kč (slovy: dvamilionyosmsetdevadesátsedmtisíc-devětsetpadesát
korun českých)

4. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Seznam doručených nabídek:
Číslo, pod
kterým byla
nabídka
doručena

1

Obchodní firma / jméno

NDCon s.r.o.

Sídlo / místo podnikání

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ

64939511

2

Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

44994575

3

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 Michle

47307218

4

HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

45797170

5

PRO CEDOP s.r.o.

Milady Horákové 893, 272 01
Kladno

27174069

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Účastník č. 4 - HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8, IČO: 45797170
Odůvodnění:
V souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ Zadavatel vylučuje účastníka společnost
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., neboť účastníkem doložené doklady za účelem
prokázání splnění kvalifikace dle bodu 10 písm. A) zadávací dokumentace ani po žádosti o
písemné objasnění dle ust. § 46 ZZVZ neobsahují požadované skutečnosti – realizace min. 3
generelů dopravy nebo koncepce dopravy pro obce s více jak 10 000 obyvateli nebo kraje, kde
významná služba musela řešit min. MHD, cyklo dopravu, příměstskou dopravu. Z celkem 6sti
doložených referenčních služeb uvedenou podmínku splňuje pouze jedna referenční služba, a to
služba s názvem: Generel dopravy Uherský Brod. Z uvedeného tedy vyplývá, že účastník doložil
pouze 1 referenční službu splňující požadavky stanovené zadavatelem v bodu 10 písm. A)
zadávací dokumentace, čímž nesplnil zadávací podmínky.
Zadavatel přezkoumal postup hodnotící komise a jednoznačně se ztotožňuje s názorem hodnotící
komise. Zadavatel z důvodů výše uvedených vylučuje účastníka zadávacího řízení z další účasti v
zadávacím řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku dle ust. § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení.

Účastník č. 5 - PRO CEDOP s r.o., se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, IČO: 27174069 z další
účasti v zadávacím řízení.

Odůvodnění:
Hodnotící komise požádala účastníka v souladu s § 46 ZZVZ o písemné objasnění či doplnění následujících
skutečností:

a) Zadavatel v bodě 16 Pokynů pro zpracování nabídky požadoval doložení technické popisy včetně
V rámci předložené nabídky prokazujete splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 10

písm. A) referenční služby v rámci, kterých hodnotící komise má pochybnosti, že všechny
uvedené splňují uvedený kvalifikační předpoklad - minimálně 3 významné služby (reference)
na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce dopravy pro
obce s více jak 10 000 obyvateli nebo kraje, kde významná služba musela řešit min. MHD,
cyklo dopravu, příměstskou dopravu. Hodnotící komise Vás žádá o specifikaci referenčních
služeb, kterými prokazujete splnění technické kvalifikace dle bodu 10 písm. A), neboť dle
názoru hodnotící komise splnění uvedeného požadavku nepokrývá ani jedna z doložených
referenčních služeb, neboť jsou všechny zaměřené na železnici nebo autobusovou dopravu.
b) Dále prokazujete splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 10 písm. A), B) a C)
prostřednictvím poddodavatelů, a to:
-

Ing. Tomášem Zárubou

-

Ing. arch. Václavem Brejškou

-

společností Centrum pro efektivní dopravu, z.s.

-

Ing. arch. Tomáš Cach

V rámci dokladů poddodavatele nejsou doloženy tyto doklady:
a) Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
–

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

b) Ing. arch. Václav Brejška
–

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

c) Ing. arch. Tomáš Cach
–

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

–

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

c) V rámci doručené nabídky není doložen Seznam poddodavatelů včetně náležitostí dle bodu 15
zadávací dokumentace.
Písemné objasnění předložené informace či dokladu nebo předložení další informace či doklady
prokazující splnění kvalifikace doložte ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení této
žádosti o písemné objasnění, a to na adresu zástupce zadavatele ELCOS GROUP s.r.o., Radlická
2000/3, 150 00 Praha 5, nebo na email: verejne.zakazky@elcos.cz. V případě nedoložení
písemného objasnění ve stanovené lhůtě, bude nabídka vyřazena z další účasti v zadávacím řízení.
Hodnotící komise uvádí, že účastníku byla dne 12. 9. 2018 prostřednictvím datové schránky a
emailu doručena písemná žádost o písemné objasnění dokladů, jimiž účastník prokazuje
kvalifikaci. Lhůta pro doručení písemného objasnění byla tedy stanovena do 17. 9. 2018. Účastník
nedoručil písemné objasnění ve stanovené lhůtě.
Hodnotící komise konstatuje, že účastník ve stanovené lhůtě písemné objasnění na uvedený email,
adresu či do datové schránky nedoručil, čímž naplnil skutkovou podstatu dle ust. § 48 odst. 2
písm. b) ZZVZ a tedy jeho nabídka dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ nabídka tohoto účastníka
nesplnila zadávací podmínky.

Zadavatel přezkoumal postup hodnotící komise a jednoznačně se ztotožňuje s názorem hodnotící
komise. Zadavatel z důvodů výše uvedených vylučuje účastníka zadávacího řízení z další účasti
v zadávacím řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku dle ust. § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení.
7. Označení poddodavatele/ů
Nerelevantní
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nerelevantní
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nerelevantní
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nerelevantní
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nerelevantní
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nerelevantní
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
Nerelevantní
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nerelevantní
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

Eva
Kaiserová

Digitálně podepsal
Eva Kaiserová
Datum: 2018.12.07
14:09:33 +01'00'

i.s. Mgr. Eva Kaiserová, v plné moci
RNDr. Soňa Chalupová, starostka města

