INFORMACE
městyse Netvořice

o vývoji situace týkající se oprav krajských
komunikací v Netvořicích ke dni 5.3.2020
Dne 7.2.2020 jsme vás informovali o aktuální situaci týkající se oprav krajských
komunikací v Netvořicích. Od té doby došlo k dalšímu vývoji, který pro nás
bohužel není příznivý.
Níže zveřejňujeme postup Krajské správy a údržby silnic ve věci veřejné zakázky
„ III/1056,1059,10510,1065 Netvořice – optimalizace “
tak, jak byl písemně zaslán prostřednictvím mluvčí Středočeského kraje na
dotaz Českého rozhlasu, který se začal o náš případ zajímat:
•

•
•

•

•

dne 26.08.2019 byla zahájena veřejná zakázka uveřejněním Výzvy a
zadávací dokumentace na profilu zadavatele
dne 12.09.2019 byla lhůta pro podání nabídek
dne 12.09.2019 proběhlo otevírání obálek a zároveň proběhlo 1.
jednání hodnotící komise, která se usnesla k zaslání výzvy
k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraných položek
rozpočtu společnosti KOPESO s.r.o. (dále jen „účastník“), která se
umístila jako první v pořadí podle hodnocení nabídek, v tento den
byla také žádost zaslána prostřednictvím elektronického nástroje EZAK se lhůtou pro doručení odpovědi do 5 pracovních dní
dne 20.09.2019 byla komisi doručena společností KOPESO s.r.o.
žádost o prodloužení termínu do 23.09.2019. 2. jednání hodnotící
komise proběhlo dne 24.09.2019, komise této žádosti vyhověla a
zmeškání lhůty prominula. Komise konstatovala, že účastník splnil
podmínky zadávacího řízení a doporučil zadavateli rozhodnout o
výběru dodavatele.
dne 25.09.2019 byla účastníkovi doručena Výzva k předložení
dokladů o kvalifikaci a splnění dalších podmínek pro uzavření
smlouvy. Lhůta pro doručení byla stanovena na 5 pracovních dní.

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

dne 30.09.2019 byla zadavateli doručena žádost o prodloužení
tohoto termínu do 04.10.2019
dne 03.10.2019 byly účastníkem doručeny požadované dokumenty
zadavatel se rozhodl ověřit některé skutečnosti ohledně
předložených dokumentů k prokázání splnění kvalifikace, proto dne
08.10.2019 oslovil firmy Creditimmo s.r.o. a DROBIL – STAVITELSTVÍ
s.r.o. Jednalo se o předložené referenční stavby, které dle
zadavatele nemusely odpovídat požadavkům uvedeným v zadávací
dokumentaci. Dne 23.10.2019 byla zadavateli doručena odpověď
od společnosti Creditimmo s.r.o. dne 03.10.2019. Tato společnost
potvrdila, že účastník u jedné z předložených stavebních prací splnil
podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
zadavatel se přesto rozhodl opětovně oslovit účastníka (doručeno
dne 30.10.2019), aby k předloženým referenčním stavbám podal
vysvětlení. Lhůta byla stanovena do 3 pracovních dní.
dne 04.11.2019 účastník zaslal zadavateli odpověď
následně proběhlo několik konzultací s advokátní kanceláří o
dalších možnostech postupu zadavatele. Účastník dle zadavatele
nesplnil část kvalifikace týkající se předložení referenčních
stavebních prací, avšak ve svém dopisu potvrdil, že je schopen tyto
požadavky splnit doložením jiných dokumentů, jejichž seznam
předložil.
dne 03.12.2019 byl účastník opětovně vyzván k předložení
dokumentů k prokázání splnění kvalifikace se lhůtou 3 pracovních
dní
dne 05.12.2019 byla zadavateli doručena žádost o prodloužení
lhůty do 10.12.2019
dne 06.12.2019 byla zadavateli doručena odpověď s předložením
referenčních listů vydaných společnostmi ZNAKON a.s., PETROM
stavby a.s., HENSTAV s.r.o. a ROBSTAV stavby k.s., KOVIA s.r.o.,
Recyklace Sanace Praha s.r.o., ZNAKON a.s. S ohledem na
přetrvávající pochybnosti zadavatele o plnění této části kvalifikace
sám dohledal původního zadavatele a investora těchto veřejných
zakázek, kterými je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, a dne
19.12.2019 mu zaslal žádost o potvrzení pravdivosti údajů
dne 03.01.2020 byla zadavateli doručena odpověď, ve které Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje konstatuje, že mu společnost
KOPESO s.r.o. není známa, že by na uvedených stavbách byla
vedena jako dodavatel či schválený subdodavatel

•

•

•

•

po následných konzultacích zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení /Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 22.01.2020
dne 04.02.2020 byly zadavateli doručeny námitky proti rozhodnutí
o vyloučení
zadavatel po následných konzultacích s AK námitky stěžovatele
odmítl dopisem zaslaným dne 19.02.2020
dne 28.02.2020 byl zadavateli a zároveň ÚOHS doručen návrh na
přezkoumání úkonu zadavatele s návrhem na vydání předběžného
opatření.

Český rozhlas se pokoušel kontaktovat emailem a telefonicky také vyřazenou
firma KOPESO s.r.o. se žádostí o jejich vyjádření. Bohužel, snaha byla marná.
Z výše uvedeného je patrné, že firma KOPESO s.r.o. úmyslně prodlužuje
průběh výběrového řízení. Proč…? To nám není jasné…
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5317.html

