Příloha č. 2 (Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele) k oznámení
o výběru dodavatele dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Jedná se o otevřené řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 56 ZZVZ.
Informace o zadávacím řízení:

Adresa profilu zadavatele:

„Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie
hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 Kobylisy“
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Veřejná zakázka na stavební práce
OVZ/2021/0003
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
BAB mont s.r.o. (IČO: 614 98 858), sídlo Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek, který nabídl
nejnižší nabídkovou cenu ve výši 18 692 222,34 Kč bez DPH a splnil veškeré požadavky zadavatele.
Posouzení splnění zadávacích podmínek
SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI:

ANO

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokázal čestným prohlášením ze dne 3. května 2021, digitálně
podepsal Petr Antal, jednatel společnosti a Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
3.3.2021.
SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI:

ANO

Splnění profesní způsobilosti dodavatel prokázal Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 3.3.2021.
TECHNICKÁ KVALIFIKACE:

ANO

Zadavatel požadoval prokázání splnění technické kvalifikace v následujícím rozsahu:
Dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ dodavatel předloží:
seznam stavebních prací realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Z předloženého seznamu významných stavebních prací a jeho příloh musí vyplývat, že dodavatel
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň tyto významné stavební
práce:
alespoň 3 stavební práce zahrnující rekonstrukci objektu nebo novostavbu s minimálním objemem
finančních nákladů 10 mil. Kč bez DPH.
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Dodavatel předložil následující seznam významných stavebních prací:
1.
Název zakázky: S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, S.E.N. MŠ Chabařovická, S.E.N. MŠ Šimůnkova, S.E.N.
MŠ U Sluncové
Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o., U Synagogy 2, 180 00
Praha 8, IČ: 00639524
Předmět plnění: Komplexní dodávka a montáž v profesích: stavební práce, výměna stávajících oken a
dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy půdy, vybudování točitých schodišť, provedení
vzduchotechnických jednotek s rekuperací pro pobytové místnosti
Doba: r. 2017
Cena: 36 211 440,- Kč bez DPH
Reference doložena objednatelem.
2.
Název zakázky: Stavební úpravy pavilonu „A“ ZŠ Trávníčkova
Objednatel: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČ: 00241687
Předmět plnění: Stavební úpravy 2. a 3. NP pavilonu „A“ ZŠ Trávníčkova na 12 učeben a dva byty
1+KK v místech původní kuchyně a jídelny
Doba: 2019 - 2020
Cena: 19 305 184,- Kč bez DPH
Reference doložena objednatelem.
3.
Název zakázky: Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance
Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o., U Synagogy 2, 180 00
Praha 8, IČ: 00639524
Předmět plnění: Komplexní dodávka a montáž v profesích: stavební úpravy stávajícího objektu a
přístavba objektu stravovadla a zázemí kuchyně
Doba: 2018
Cena: 34 557 227,- Kč bez DPH
Reference doložena objednatelem.
Dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ dodavatel předloží:
Stavbyvedoucí (1 osoba):




Osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby,
Praxe v oboru min. 5 let (v oblasti provádění staveb ve funkci stavbyvedoucího),
Zkušenosti s realizací alespoň 2 stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné
zakázky (např. rekonstrukce nebo novostavba) v celkové hodnotě každé zakázky minimálně 10
mil. Kč bez DPH, v jejímž rámci vykonával pozici stavbyvedoucího (nebo obdobné postavení
osoby odpovědné za vedení realizace zakázky).

Dodavatel předložil profesní životopis stavbyvedoucího (p. Ing. Petr Špinka) a osvědčení o autorizace
v oboru pozemní stavby, č. autorizace 13174. Z předloženého profesního životopisu vyplývá splnění
požadovaných kritérií.
NÁVRH SMLOUVY:

ANO

Návrh Smlouvy – předložen.
Posouzení ostatních podmínek stanovených zadavatelem:
Komise posoudila nabídku dodavatele BAB mont s.r.o. a konstatovala, že:
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nabídka splňuje obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné
zakázky;
nabídková cena není považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení
§ 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ.
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