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“)
Informace o zadávacím řízení:
Název veřejné zakázky:

„Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona

Typ zakázky:

Veřejná zakázka na služby

Evidenční číslo:

OVZ/2021/0018

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Sídlo:

Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

IČO:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Datová schránka:

g5ybpd2

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
Z + M Logistics, spol. s r.o. (IČO: 286 50 808), se sídlem Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava, který nabídl nejnižší celkovou nabídkovou cenu ve výši 2 767 560 Kč bez DPH a splnil
veškeré požadavky zadavatele
Posouzení splnění zadávacích podmínek:
Komise vyzvala účastníka Z + M Logistics, spol. s r.o. k objasnění a doplnění údajů.
Pro splnění podmínek požadovaných v zadávací dokumentaci je třeba doplnit dokumenty dle ust. § 83
odst. 1 písm. b) až d) zákona, tj. dodavatel je povinen zadavateli předložit:
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 poddodavatelem,
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele.
Prokázáno doklady poddodavatele REGIONPRESS, s.r.o. viz níže.
Dále komise požádala o bližší specifikaci činností, které budou provedeny poddodavatelem
REGIONPRESS, s.r.o. (80 % z celkového objemu).
Prokázáno dokladem poddodavatele REGIONPRESS, s.r.o. „Bližší specifikace činností“ ze dne
29.9.2021

Všechny požadavky o objasnění a doplnění údajů byly účastníkem Z + M Logistics, spol. s r.o.
splněny.

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI:

ANO

Splnění základní způsobilosti účastník zadávacího řízení prokázal Čestným prohlášením o splnění
základní způsobilosti za dne 20. 9. 2021 a poddodavatel REGIONPRESS, s.r.o. Výpis zo zoznamu
hospodárskych subjektov, náhľad záznamu z 29.9.2021

SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI:

ANO

Splnění profesní způsobilosti účastník zadávacího řízení prokázal Výpisem z obchodního rejstříku ze
dne 30.6.2021 a výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 30.6.2021.
Dále u poddodavatele REGIONPRESS, s.r.o. náhľad záznamu z 29.9.2021 s výpisem zo zoznamu
hospodárskych subjektov.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE:

ANO

Prokázání technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ):
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:
seznamu významných služeb za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem
budou tiskařské služby; tento seznam významných služeb musí obsahovat informace o provedení
alespoň 2 významných služeb, jejichž předmětem byly tiskařské služby v minimálním finančním
rozsahu 0,5 mil. Kč bez DPH za jeden rok.

Prokázání technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele REGIONPRESS, s.r.o.:
1.

Dodávka tiskových služeb - rotační tisk; Zadavatel: NIKÉ; IČ: 00603741;Období:2019, 2020;
Částka: 2 623 886,- Kč bez DPH; Kontaktní osoba: Martin Stanecký; Tel.: +421918 700 810;
E-mail.: Martin.stanecky@novycas.sk

2.

Dodávka tiskových služeb - rotační tisk; Zadavatel: NOVÝ ČAS FPD MEDIA; IČO: 47237601;
Období: 2019, 2020; Částka: 2 543 062,- Kč bez DPH; Kontaktní osoba: Martin Stanecký;
Tel.: +421 918 700 810; E-mail: Martin.stanecky@novycas.sk

3.

Dodávka tiskových služeb - rotační tisk; Zadavatel: 1. day s.r.o.; IČO: 44796633;
Období: 2019, 2020; Částka: 2 783 228,- bez DPH; Kontaktní osoba: p. Leško; Tel.: +421 915
923 808; E-mail: marketing@lday.sk

NÁVRH SMLOUVY:

ANO

Návrh smlouvy o dílo předložen a podepsán Davidem Ševčíkem, jednatelem dne 20.9.2021.

Čestné prohlášení o odpovědném zadáváním veřejné zakázky ze dne 20.9.2021: ANO

Posouzení ostatních podmínek stanovených zadavatelem:
Komise posoudila nabídku účastníka zadávacího řízení Z + M Logistics, spol. s r.o. a konstatovala, že:



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) zákona.

