OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman
70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 644-002 Pěčíkov
včetně autorského dozoru projektanta
V Pardubicích dne 14.6.2018
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákona“), Vám v souladu s ustanovením § 123 zákona oznamuje výběr dodavatele
na základě rozhodnutí o výběru dodavatele, které je přílohou tohoto oznámení.
1. ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení.
2. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
2.1 Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci prostřednictvím následujících dokladů:
Základní způsobilost podle § 74 zákona
Požadavek podle § 74 zákona
a)

b)

Dodavatel není dodavatelem,
který byl v zemi svého sídla v
posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze
č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
Dodavatel není dodavatelem,
který má v České republice
nebo v zemi svého sídla v
evidenci
daní
zachycen

Doklad předložený vybraným
dodavatelem
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Poznámka

c)

splatný daňový nedoplatek,
Dodavatel není dodavatelem,
který má v České republice
nebo v zemi svého sídla
splatný
nedoplatek
na
pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,

Čestné prohlášení

d)

Dodavatel není dodavatelem,
který má v České republice
nebo v zemi svého sídla
splatný
nedoplatek
na
pojistném nebo na penále na
sociální
zabezpečení
a
příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,

Čestné prohlášení

e)

Dodavatel není dodavatelem,
který je v likvidaci, proti němuž
bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla
dodavatele.

Čestné prohlášení

Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Požadavek podle § 77 zákona
Dodavatel
prokazuje
splnění
profesní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Dodavatel prokáže splnění profesní
způsobilosti předložením dokladu, že
je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel prokáže splnění profesní
způsobilosti předložením dokladu, že
je odborně způsobilý nebo disponuje

Doklad předložený vybraným
dodavatelem
Čestné prohlášení

Poznámka

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení
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osobou,
jejímž
prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje,
je-li pro plnění veřejné zakázky
odborná způsobilost jinými právními
předpisy vyžadována.
Technická kvalifikace podle § 79 zákona
Požadavek podle § 79 zákona
Dodavatel
předloží
seznam
stavebních prací poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.

Doklad předložený vybraným
dodavatelem
Čestné prohlášení

Poznámka

2.2 Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace
Rozsah oprávnění podnikat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, kterým dodavatel prokázal splnění
profesní kvalifikace:
Předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
- Projektová činnost ve výstavbě
Předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými
právními předpisy vyžadována.
doklad o odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky – doklad o autorizaci dle § 5 odst. 3 písm. d)
zák. č. 360/1992 Sb. (mosty a inženýrské konstrukce) nebo odpovídající potvrzení o zápisu do
seznamu registrovaných osob ČKAIT dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje.
Vymezení a finanční rozsah stavebních prací, prostřednictvím kterých dodavatel prokázal splnění
technické kvalifikace:
rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2
písm. b) ZZVZ: Dodavatel doloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam minimálně 3 dokončených služeb
zpracování projektové dokumentace alespoň ve dvou po sobě jdoucích stupních (DÚR a DSP
nebo DSP a DPS), s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele včetně
kontaktních údajů pro možné ověření reference.
minimální požadovaná úroveň:
Zadavatel požaduje doložit realizaci minimálně 3 dokončených služeb zhotovení projektových
dokumentací modernizací nebo rekonstrukcí silničních mostů alespoň ve dvou po sobě jdoucích
stupních (DÚR a DSP nebo DSP a DPS), každé o rozpočtových nákladech stavby minimálně
5 mil. Kč bez DPH.
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2.3 Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si
je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona
Zadavatel si v zadávací dokumentaci nevyhradil další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104,
odst. 1, písm. a) zákona.

2.4 Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. b)
zákona

Zadavatel si v zadávací dokumentaci nevyhradil další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104,
odst. 1, písm. b) zákona.

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. +420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz




Příloha č. 1 – Rozhodnutí o výběru dodavatele (kopie)
Příloha č. 2 – Zpráva o hodnocení nabídek (kopie)
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