Reg. č.: VZ-451/19
Č. j.: 146/20/KSUS/R/MAT

Prostřednictvím E-ZAK
KOPESO s.r.o.
Hřbitovní 33
312 00 Plzeň

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ
ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000
66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“)
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem
„III/1056, 1057, 1059, 10510, 1065 Netvořice - optimalizace“,
tímto rozhodl na základě ustanovení § 48 odst. 8 a odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o
VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
KOPESO s.r.o., se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČO: 279 62 598 (dále jen
„účastník“).
Tímto je účastníkovi uvedené rozhodnutí zadavatele zároveň oznamováno včetně odůvodnění.
Odůvodnění rozhodnutí o vyloučení:
Dle § 48 odst. 8 zákona zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení,
pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle odstavce 2 citovaného ustanovení
zákona, tj. zejména pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem
zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky (§ 48 odst. 2 písm. a) zákona). Podle § 39
odst. 5 zákona zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti na základě údajů,
dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, přičemž může
ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je
opatřovat také sám.
Zadavatel v bodu 8.4. písm. a) ZD (Seznam stavebních prací - ustanovení § 79 odst. 2 písm.
a) zákona) výslovně stanovil, že toto kritérium technické kvalifikace splní účastník, který
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 3 významné
zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo
oprav silnic s investičními náklady minimálně 4 000 000 Kč bez DPH každá.
Referenční stavby, které účastník uvedl ve své nabídce, tyto zadavatelem stanovené
požadavky nesplňovaly. Zadavatel vyzval účastníka k vysvětlení/doplnění jeho nabídky
písemnou žádostí ze dne 3. 12. 2019. V rámci účastníkem poskytnutého vysvětlení/doplnění
nabídky ze dne 6. 12. 2019 byly předloženy nové doklady vztahující se k dalším referenčním
stavbám, které účastník ve své nabídce původně neuvedl. Při posouzení těchto dokladů si
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zadavatel postupem podle § 39 odst. 5 zákona sám zjistil, že investorem, s výjimkou jedné,
všech takto doplněných referenčních staveb byla Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace. Za účelem ověření účastníkem poskytnutých údajů zadavatel tuto
organizaci požádal dopisem ze dne 19. 12. 2019 o poskytnutí bližších informací ohledně
realizace předmětných stavebních prací, přičemž obdržel odpověď, ze které vyplynulo, že
účastník, tj. společnost KOPESO s.r.o., se na předmětných stavebních pracích jako
zhotovitel ani jako poddodavatel nepodílela.
S ohledem na shora uvedené zjištění zadavatel nemá (a ani nemůže mít) za prokázané,
že účastník KOPESO s.r.o. opravdu realizoval dokládané referenční stavby v rozsahu
investičních nákladů, které zadavatel požadoval (tj. minimálně 4 000 000 Kč bez DPH každá),
a tudíž mu tyto referenční stavby nemůže uznat. Z pohledu stanovených zadávacích podmínek
není dostačující ani částečná realizace zakázek (zadavatel nevylučuje, že účastník nějakou
část dokládaných zakázek mohl fakticky realizovat), jestliže nedosáhla zadavatelem
požadované výše investičních nákladů, protože ani v takovém případě není kritérium
technické kvalifikace splněno.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti nemohl zadavatel postupovat jinak, než účastníka
vyloučit ze zadávacího řízení postupem podle § 48 odst. 8 a odst. 2 písm. a) zákona.
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