VÝSLEDEK POSOUZENI SPLNĚNI PODMÍNEK
ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
podle § 39 odst. 4 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1.3. Druh veřejné zakázky:
1.4. Druh zadávacího řízení:

DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI, STAVEBNÍ
ÚPRAVY PAVILONU D
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

2. ÚDAJE O ČLENECH KOMISE
Vít Pohanka
Aleš Jurkovič
Bc. Jakub Matuška

3. VYBRANÝ DODAVATEL
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:

STAVBY SR group s.r.o
Pančava 128, Zlín 760 01
společnost s ručením omezeným
09224289
CZ09224289

4. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
V souladu s § 39 odst. 4 zákona provedla komise posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který podal ekonomický nejvýhodnější nabídku.
Komise konstatuje, že nabídka účastníka splňuje požadavky zadavatele na obsah, formu
a způsob podání nabídek.
Nabídka obsahuje doklad o složení jistoty dle čl. 20 zadávací dokumentace, a to potvrzení
o složení jistoty na bankovní účet zadavatele ze dne 14. 02. 2022 na částku ve výši 250 000
Kč.
Nabídka účastníka splňuje technické podmínky požadované zadavatelem pro plnění
předmětu veřejné zakázky.
Nabídka obsahuje návrh smlouvy, který je podepsán osobou oprávněnou zastupovat
účastníka, konkrétně jí podepsala Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka. Návrh smlouvy
obsahuje zadavatelem požadované přílohy.
Nabídka účastníka dále splňuje požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové
ceny uvedené v čl. 13 zadávací dokumentace. V souladu s požadavkem zadavatele účastník
uvedl celkovou nabídkovou cenu ve smlouvě o dílo.

Nabídka účastníka také obsahuje čestné prohlášení o souladu se zásadami společensky
odpovědného veřejného zadávání, které bylo podepsáno dne 13. 2. 2022.

A) Doklady, kterými dodavatel prokazoval základní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
základní způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob
Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob
Potvrzení příslušného finančního úřadu o
bezdlužnosti
Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti
Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO/NE
ANO
ANO
ANO

Způsob prokázání
Čestné prohlášení ze
dne 13. 2. 2022

ANO
ANO
ANO

B) Doklady, kterými vybraný dodavatel prokázal profesní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
profesní způsobilosti
Výpis z obchodního rejstříku

ANO/NE

Doklad o oprávnění k podnikání (minimálně pro
živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování")

ANO

Osvědčením o autorizaci v oboru „Pozemní stavby"

ANO

ANO

Způsob prokázání
Výpis z obchodního
rejstříku ze dne 13.
2. 2022
Výpis ze
živnostenského
rejstříku ze dne 13.
2. 2022
Osvědčení o
autorizaci Ing. Jakub
Červenka

C) Doklady, kterými vybraný dodavatel prokázal technickou kvalifikaci
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
technické kvalifikace
Seznam významných zakázek poskytnutých za
posledních 5 let roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele v rozsahu
minimálně 3 zakázek spočívajících ve výstavbě,
přístavbě nebo rekonstrukci objektů v oboru
občanské nebo bytové výstavby (dle definice
uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009
Sb. - vyjma staveb, které nemají
obdobnou povahu), nebo jiné stavební práce
obdobného charakteru v minimální výši minimálně
13.000.000 Kč bez DPH pro každou zakázku
zvlášť. Z celkového počtu 3 zakázek definovaných
výše musí být minimálně 1 referenční stavba
realizována za provozu.

ANO/NE
ANO

Způsob prokázání
Seznam
významných
zakázek ve formě
čestného prohlášení
ze dne 14. 2. 2022

D) Doklady, kterými vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci prostřednictvím jiných
osob
Způsob prokázání
ANO/NE
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
základní způsobilosti u jednotlivých
poddodavatelů
Čestné prohlášení
ANO
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob
REPOS - ING s.r.o.
ANO
Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob
ze dne 13. 2. 2022
ANO
Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti
ANO
Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti
Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
ANO
Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění
ANO
Požadavek zadavatele na prokázání splnění profesní
způsobilosti u jednotlivých poddodavatelů
Výpis z OR ze dne 2.
ANO
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
3. 2022 (doplněno na
evidence
základě výzvy
zadavatele).
smlouva o spolupráci
Písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění ANO
uzavřená s REPOS
- ING s.r.o., ze dne
11.2. 2022

5. ZÁVĚR
Po provedení posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele
se komise jednomyslně usnesla, že vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení. Komise se dále jednomyslně usnesla, že doporučuje zadavateli vybrat k uzavření
smlouvy účastníka zadávacího řízení, jímž je společnost STAVBY SR group s.r.o.,
Pančava 128, 76001 Zlín, IČO: 09224289.

6. PODPISY PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ KOMISE
Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.
V Břeclavi dne 2. 3. 2022

Jurkovič Aleš

Bc. Jakub Matuška

Vít Pohan

