
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2860 

ze dne  13.11.2018 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 42807 
Rekonstrukce Bělohorské ulice - projektová a inženýrská činnost“ 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o veřejné zakázce s názvem "Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice 
- projektová a inženýrská činnost“ zadávané dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v důvodové 
zprávě a jejích přílohách 

I I .   s c h v a l u j e  
závěry komise a pořadí účastníků v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   r o z h o d u j e  
o výběru dodavatele Společnost "SG Bělohorská“ se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 
Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 31, společnosti ve smyslu ustanovení § 2716 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jejímž vedoucím 
společníkem je PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10 – Strašnice, 
PSČ 100 31, IČO: 45272891, a druhým společníkem METROPROJEKT Praha a.s. se 
sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00, IČO: 
45271895, k veřejné zakázce s názvem "Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské 
ulice – projektová a inženýrská činnost“ s nabídkovou cenou 15.500.000,- Kč bez DPH 
(18.755.000,- Kč vč. DPH) 



I V .   u k l á d á  
1.  MHMP - OSI MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům 
Kontrolní termín: 16.11.2018 

2.  učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému 
dodavateli dle bodu III. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.11.2018 

3.  uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu III. tohoto usnesení a v 
souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 3.12.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kolínská  
Tisk: R-31136  
Provede: MHMP - OSI MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2860 ze dne 13. 11. 2018 







































































































Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2860 ze dne 13. 11. 2018 







































































Stránka 1 z 4 

Důvodová zprava k tisku R-31136 

Základní údaje o zakázce: 

1. Název zakázky 
(dále jen „zakázka“): 

Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice – projektová a 
inženýrská činnost 

2a. Zadavatel: Hlavní město Praha 

2b. Zadávající složka1: odbor strategických investic (OSI MHMP) 

3a. Schválení záměru 
veřejné zakázky: 

Záměr schválen příslušným zástupcem ředitelky Magistrátu hl. m. 
Prahy (*****) a náměstkyní primátorky (Mgr. Petra Kolínská) 

3b. Koncepční 
materiál, na základě 
kterého se VZ 
zadává: 

Záměr vychází z usnesení Rady HMP č. 1558 k základním 
principům pro postup při zadávacích řízeních na veřejná 
prostranství ze dne 21. 6. 2016 a usnesení Rady HMP č. 2907 ke 
koncepční studii Bělohorská ze dne 22. 11. 2016. 

3c. Zajištěno 
financování 
v rozpočtu HMP: 

ano 
rozpočet HMP, kapitola 02 – Městská infrastruktura 

4. Den zahájení: 12. 6. 2018 

5. Zákon: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) 

6. Typ zakázky: služby 

7. Zastoupení 
odborným poradcem: 

ANO – JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o. (IČO 01551825) 

8. Předpokládaná 
hodnota Kč bez 
DPH2: 

16.000.000,- Kč bez DPH 

9. Druh řízení: otevřené nadlimitní řízení 

Další relevantní údaje o zakázce: 
 
Předmětem veřejné zakázky je na podkladě Koncepční studie ulice Bělohorské zpracované 
Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného 
(orientačního) rozpočtu stavby; 
b) inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; 
c) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení; 
d) inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení; 
e) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, 

                                                 
1 Např. odbor MHMP, Městská policie  HMP aj. 
2 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu ze jm. 
ust. § 16 ZZVZ; bližší údaje  obsahuje  dokumentace VZ 
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dodávek a služeb s výkazem výměr; a 
f) výkon autorského dozoru při výstavbě 
stavby č. č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice, jejíž předmětem je realizace nové 
prostorové koncepce Bělohorské ulice, a to především ve smyslu zkvalitnění veřejných 
prostranství a zlepšení dopravního řešení. 
 
Zadavatel při stanovení kritérií hodnocení postupoval podle usnesení Rady hl. m. Prahy 
č. 1558 ze dne 21. 6. 2016, k základním principům pro postup při zadávacích řízeních na 
veřejná prostranství, přičemž použil (správnou) terminologii danou zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, kdy namísto „kvalifikace a zkušenosti týmu“ použil předmětným 
zákonem používaný pojem „organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají 
přímo podílet na plnění veřejné zakázky“. V tomto ohledu byl připraven i záměr veřejné 
zakázky. 
Dané kritérium, rovněž v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1558 ze dne 21. 6. 2016, 
k základním principům pro postup při zadávacích řízeních na veřejná prostranství, 
zadavatel v zadávací dokumentaci rozčlenil na podkritérium „hodnocení referencí 
účastníků prezentovaných v portfoliu“ (viz bod 2.3. citovaného usnesení) s dílčí vahou 
30 %, podkritérium „kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění 
veřejné zakázky“ s dílčí vahou 25 % a podkritérium „organizace osob, které se mají přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky“ s dílčí vahou 5 %. V úhrnu se jedná o váhu 60 % dle 
předmětného usnesení Rady hl. m. Prahy a jak záměr, tak zadávací podmínky jsou 
v souladu s tímto usnesením. 
Po předchozí konzultaci s odborem VEZ bylo kritérium „doba plnění zakázky v měsících 
dle jednotlivých etap“, dané usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1558 ze dne 21. 6. 2016, k 
základním principům pro postup při zadávacích řízeních na veřejná prostranství, z kritérií 
hodnocení vypuštěno. 
 
Zadavatel odeslal formulář Předběžné oznámení (F01) k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek (dále jen „VVZ“) a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „TED“) dne 21. 3. 
2018. 
 
Zadavatel zahájil zadávací řízení k veřejné zakázce dne 12. 6. 2018 odesláním formuláře 
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (F02) k uveřejnění ve VVZ a TED. 
 
V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel dotazy dodavatelů, na něž reagoval 
a) dne 2. 7. 2018 vysvětlením zadávací dokumentace (požadavků na kvalifikaci); 
b) dne 10. 7. 2018 vysvětlením zadávací dokumentace (smlouvy); 
c) dne 10. 7. 2018 změnou zadávací dokumentace (oprava zřejmé nesprávnosti) a 
prodloužením lhůty pro podání nabídek; a 
d) dne 17. 7. 2018 vysvětlením zadávací dokumentace (pojmu veřejné prostranství). 
 
Dále zadavatel provedl změnu zadávací dokumentace dne 17. 7. 2018 (úprava kvalifikace) 
s níž zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek, což dále provedl dne 20. 7. 2018 (úprava 
kvalifikace) a stanovil lhůtu pro podání nabídek v celé své původní délce (tj. dodržel ZZVZ 
stanovenou povinnost prodloužit lhůtu o celou její původní délku). 
 
Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky 2 dodavatelů 
1.) Společnost „SG Bělohorská“ se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 – 
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Strašnice (společnost dodavatelů PUDIS a.s. a METROPROJEKT Praha a.s.) 
2.) SATRA – DIPRO – BĚLOHORSKÁ se sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 – Nové 
Město (společnost dodavatelů SATRA, spol. s r.o. a DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ 
PROJEKTY s.r.o.) 
 
Zadavatel pověřil pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení, hodnocení nabídek a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny komisi, jejímiž 
členy byli i zástupci zpracovatele podkladové Koncepční studie Bělohorské ulice Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 
 
Otevírání obálek proběhlo dne 23. 8. 2018. Obě nabídky vyhověly požadavkům stanovených 
ZZVZ na otevírání obálek (nabídka doručena ve lhůtě, uzavřená obálka a na obálce uveden název 
zakázky). Komise z otevírání obálek vyhotovila Protokol o otevírání obálek. 
 
Následně komise přistoupila k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
u obou dodavatelů. Obě nabídky plně vyhověly posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení – splnily všechny podmínky účasti v zadávacím řízení. Komise 
z posouzení vyhotovila Zprávu o posouzení plnění podmínek účasti. 
 
Po posouzení podmínek účasti komise přerušila jednání. Na druhém jednání se komise 
sešla dne 30. 8. 2018. 
 
Komise přistoupila k hodnocení nabídek. Pořadí nabídek určila následovně 
1. Společnost „SG Bělohorská“ se ziskem 93,432 bodů 
2. SATRA – DIPRO – BĚLOHORSKÁ se ziskem 91,600 bodů 
Komise pořídila z hodnocení nabídek Zprávu o hodnocení nabídek. 
 
Nabídková cena Společnosti „SG Bělohorská“ činí 15.500.000,- Kč bez DPH (18.755.000,- Kč 
vč. DPH) a SATRA – DIPRO – BĚLOHORSKÁ činí 12.955.000,- Kč bez DPH (15.675.550,- Kč 
vč. DPH). 
 
Komise konečně posoudila výši nabídkové ceny Společnosti „SG Bělohorská“ 
a konstatovala, že ji nepovažuje za mimořádně nízkou. 
 
Z jednání komise pořídla Protokol o jednání komise. 
 
Zadávající odbor na základě výsledků jednání komise proto předkládá Radě hl. m. Prahy 
návrh usnesení o výběru dodavatele Společnost „SG Bělohorská“ se sídlem Nad 
Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 – Strašnice, společnosti ve smyslu ustanovení § 2716 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jejímž vedoucím 
společníkem je PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 – Strašnice, 
IČO 45272891, a druhým společníkem METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem náměstí I. P. 
Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 45271895, k veřejné zakázce s názvem 
„Stavba č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice – projektová a inženýrská činnost“ 
s nabídkovou cenou 15.500.000,- Kč bez DPH (18.755.000,- Kč vč. DPH,- Kč). 
 
Zadávající odbor se nechal při zadávání veřejné zakázky procesně zastoupit odborným poradcem, 
který zpracoval i návrhy písemností z jednání komise (z tohoto důvodu jsou graficky – nikoliv 
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obsahově – odlišné od doporučujících vzorů odboru VEZ). 
 

 

 
 
Přílohy důvodové zprávy: 

1. záměr veřejné zakázky 
2. záznam o stanovení předpokládané hodnoty 
3. jmenování komise 
4. oznámení o zahájení zadávacího řízení (F02) VVZ 
5. zadávací dokumentace 
6. vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace ze dne 2. 7. 2018 
7. vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace ze dne 10. 7. 2018 
8. vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace ze dne 10. 7. 2018 
9. vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace ze dne 17. 7. 2018 
10. vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace ze dne 17. 7. 2018 
11. vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace ze dne 20. 7. 2018 
12. evidence doručených nabídek 
13. přiřazení pořadového čísla 
14. prezenční listina účastníků otevírání obálek – účastníci 
15. prezenční listina účastníků otevírání obálek – komise 
16. prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
17. prohlášení o mlčenlivosti 
18. protokol o otevírání obálek 
19. prezenční listina jednání komise (I. jednání) 
20. prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
21. prohlášení o mlčenlivosti 
22. zpráva o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
23. prezenční listina jednání komise (II. jednání) 
24. prohlášení o neexistenci střetu zájmů (náhradník) 
25. prohlášení o mlčenlivosti (náhradník) 
26. zpráva o hodnocení nabídek 
27. protokol o jednání komise 
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