OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
Název:
Sídlo:
IČO:
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.5. Forma zadávacího řízení:

Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák
6013
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
00278653
Region Orlicko - Třebovsko
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
70939659
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

2. VÝBĚR DODAVATELE
Jako administrátor výše uvedené veřejné zakázky oznamujeme, že Zadavatel podle
ustanovení § 122 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen zákon) vybral prostřednictvím hodnotící komise k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
účastníka zadávacího řízení PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem Tyršova 231, LitomyšlMěsto, 570 01 Litomyšl, IČO: 27742741, jehož nabídka byla jedinou podanou nabídkou.
Jako kritérium pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele byla zadavatelem stanovena
ekonomická výhodnost nabídek, posuzovaná podle výše nabídkové ceny.
Nabídka vybraného dodavatele obsahovala nabídkovou cenu ve výši 14 222 385,34 Kč bez
DPH a nabídková cena nebyla posouzena jako mimořádně nízká dle § 113 odst. 1 zákona.
Z toho nabídková cena:
pro zadavatele Město Česká Třebová činí 10 793 609,62 Kč bez DPH
pro zadavatele Region Orlicko – Třebovsko činí 3 428 775,72 Kč bez DPH.
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a předložil doklady nezbytné
pro poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 zákona.

3. POSOUZENÍ NABÍDKY Z HLEDISKA SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ
A POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Vybraného dodavatele zadavatel vyzval k předložení dokladů dle ustanovení § 122, odst. 3
zákona. Dodavatel ve stanovené lhůtě požadované doklady předložil.

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název dokladu
Čestné prohlášení § 74
odst. 1 písm. b) a c)
Výpis z rejstříku trestů
právnických osob
Výpis z rejstříku trestů
fyzických osob (statutární
orgán)
Výpis z rejstříku trestů
fyzických osob (statutární
orgán)
Potvrzení ze SSZ
Potvrzení z finančního
úřadu
Výpis z obchodního
rejstříku

Strana
nabídky

Datum
vyhotovení

Forma dokladu

není

19.3.2019

Ověřená kopie

není

12.4.2019

Ověřená kopie

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

není

2.4.2019

Ověřená kopie

Daniel Kraft

není

12.4.2019

Ověřená kopie

Ing. Tomáš Zavřel, MBA

není

30.5.2019

Ověřená kopie

není

30.5.2019

Ověřená kopie

není

7.6.2019

Ověřená kopie

Poznámka

SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Strana
nabídky

Datum
vyhotovení

Forma dokladu

Výpis z obchodního
rejstříku

není

7.6.2019

Ověřená kopie

ŽL – Provádění staveb

není

15.4.2019

Ověřená kopie

Název dokladu

Poznámka

SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Referenční zakázka č. 1
zakázka, jejímž předmětem nebo součástí bylo provedení parkovacích a zpevněných ploch, kde rozsah těchto stavebních
prací činil minimálně 3000 m2

Název zakázky
Objednatel
Termín dokončení
Celkový finanční objem
zakázky bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky provedení
parkovacích a zpevněných
ploch
Velikost parkovací plochy
Osvědčení objednatele –
název dokladu
Označení osoby, kt. doklad
vyhotovila a datum
Strana nabídky
Forma dokladu (formulář)
Forma dokladu (osvědčení
objednatele)

Odkanalizování obce Benátky – opravy komunikací
Obec Benátky
09/2015
4,63 mil. Kč
Ano
5.509 m2
Osvědčení
Jan Rada, DiS. – starosta, ze dne 18.11.2015
Není
Ověřená kopie
Ověřená kopie

Referenční zakázka č. 2
zakázka, jejímž předmětem nebo součástí bylo provedení parkovacích a zpevněných ploch, kde rozsah těchto stavebních
prací činil minimálně 3000 m2

Název zakázky
Objednatel
Termín dokončení
Celkový finanční objem
zakázky bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky provedení
parkovacích a zpevněných
ploch
Velikost parkovací plochy
Osvědčení objednatele –
název dokladu
Označení osoby, kt. doklad
vyhotovila a datum
Strana nabídky
Forma dokladu (formulář)
Forma dokladu (osvědčení
objednatele)

Bochoř – kanalizace a ČOV
Obec Bochoř
11/2015
57,26 mil. Kč
Ano
3.725 m2
Osvědčení reference
Ivan Michna – starosta, ze dne 6.12.2016
Není
Ověřená kopie
Ověřená kopie
Referenční zakázka č. 3

zakázka, jejímž předmětem nebo součástí bylo provedení parkovacích a zpevněných ploch, kde rozsah těchto stavebních
prací činil minimálně 3000 m2

Název zakázky
Objednatel
Termín dokončení
Celkový finanční objem
zakázky bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky provedení
parkovacích a zpevněných
ploch
Velikost parkovací plochy
Osvědčení objednatele –
název dokladu
Označení osoby, kt. doklad
vyhotovila a datum
Strana nabídky
Forma dokladu (formulář)
Forma dokladu (osvědčení
objednatele)

Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto, I. etapa: úsek Litomyšl „Nedošín –
obec Tržek“
Město Litomyšl
06/2014
2,54 mil. Kč
Ano
3.219 m2
Osvědčení
František Zachař – vedoucí odboru rozvoje a investic, ze dne 7.7.2014
Není
Ověřená kopie
Ověřená kopie
Osvědčení o vzdělání
Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení
Současné zaměstnání
SŠ vzdělání stavebního směru

Ing. Jan Mikulecký
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ano
33 let

Délka praxe ve stavebnictví
Zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky dopravního stavitelství o finančním
objemu minimálně 10 mil. Kč bez DPH, kde součástí zhotovované stavby bylo i Ano
provedení zpevněných ploch

Strana nabídky
Forma dokladu (formuláře)
Forma dokladu (doklad o vzdělání)

Není
Ověřená kopie
Ověřená kopie

4. IDENTIFIKACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ DODAVATELE
Zadavatel ověřil údaje o skutečných majitelích dodavatele v evidenci údajů o skutečných
majitelích, přičemž dodavatel PROFISTAV Litomyšl, a.s. je v příslušném registru řádně
zaevidován. Zadavatel nemá informace o tom, že by osoby uvedené ve zmíněném výpisu z
registru byly v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou nebo v souvislosti se
zadavatelem ve střetu zájmů.

5. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY - § 104
Zadavatel v zadávacích podmínkách definoval další podmínku pro uzavření smlouvy
uvedené v § 104 odstavec 1 ZZVZ. Vybraný dodavatel byl povinen předložit doklady
prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem dle obchodních
podmínek. Vybraný dodavatel předložil pojistnou smlouvu, která odpovídá požadavkům
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a i tato podmínka pro uzavření smlouvy
byla řádně splněna.

6. POUČENÍ
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli
v souladu s ustanovením § 241 zákona do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele. Před uplynutím lhůty pro podání námitek, nesmí zadavatel podle § 246 odstavec
1 zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Digitálně podepsal Pavel Mitáš
RTS, a.s., Lazaretní
13, 615 00 Brno
21.06.2019 10:30:29

