OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
ZADAVATEL:
Obec Dlouhoňovice
Školská 71
564 01 Dlouhoňovice
IČ: 00580899
Zastoupená: Petrem Nunem, starostou obce

„Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
ROZHODUJE
o výběru dodavatele výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona, která byla zahájena dne 3. 10. 2018 uveřejněním prostřednictvím
elektronického nástroje X-EN ver. 4 (Portál vhodne-uverejneni.cz).
I.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název:
Sídlo / místo podnikání:
IČ:
Právní forma:
Nabídková cena:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
25963864
společnost s ručením omezeným
28 070 149,91 Kč vč. DPH

II.
Odůvodnění výběru dodavatele:
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil, že hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
ekonomická výhodnost nabídky, kterou bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.
Komise tedy sestavila pořadí nabídek, kde nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH je
nabídkou nejvýhodnější a umístila se tedy první v pořadí, ostatní nabídky byly řazeny vzestupně dle
výše nabídkové ceny. Nabídka účastníka STATING s.r.o. byla podle výsledku hodnocení nabídek
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, když nabídl cenu ve výši 28 070 149,91 Kč vč. DPH.
III.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek

Obchodní
firma/název/jméno a
příjmení účastníka

1.

STATING s.r.o.

2.

PROFISTAV
Litomyšl, a.s.

3.

KPV SYSTÉM
s.r.o.

4.

Tomáš Kozel

5.

KERSON spol. s
r.o.

Výsledné pořadí nabídek
Adresa sídla/místa podnikání/IČ

Pardubická 861/75a
Kukleny
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864
Tyršova 231
Litomyšl-Město
570 01 Litomyšl
IČ: 27742741
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756
Mistrovice 222
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 72844078
Dobré č.p. 80
517 93 Dobré
IČ: 45536040

Nabídková cena v Kč vč. DPH

28 070 149,91

28 986 041,26

29 987 203,67

30 614 335,00

32 350 146,18

Vybraný dodavatel společnost STATING s.r.o. splnil zadávací podmínky i podmínky účasti (viz příloha
tohoto oznámení s názvem Doklady předložené dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jimiž účastník splňuje podmínky účasti).
Poučení:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat zdůvodněné námitky podle ust. § 241
zákona. Případné námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ust. § 246 odst. 1 zákona nesmí před uplynutím
lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem.

V Dlouhoňovicích dne 12. 2. 2019

………………..………..........................................
Petr Nun, starosta obce
Obec Dlouhoňovice
Příloha: Doklady předložené dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

Doklady předložené dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: "Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice"

STATING, s.r.o., Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ:
25963864
KVALIFIKACE
Základní způsobilost (§ 74 zákona):
doložen Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob pro společnosti
STATING s.r.o. ze dne 26. 11. 2018 (autorizovaná konverze dokumentu z
listinné podoby do elektronické podoby ze dne 20. 12. 2018), Výpis z
Výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona
evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro pana Pavla Hurycha ze dne 21.
11. 2018 (autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do
elektronické podoby ze dne 20. 12. 2018)
Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona

doloženo Potvrzení Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj o neexistenci
daňových nedoplatků ze dne 15. 10. 2018 (autorizovaná konverze
dokumentu z listinné podoby do elektonické podoby ze dne 25. 1. 2019)

Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) zákona

doloženo Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) zákona (originál ze dne 21. 1. 2019)

Písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona

doloženo Čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona (originál
ze dne 21. 1. 2019)

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §
74 odst. 1 písm. d) zákona

Potvrzení ČSSZ Rchnov nad Kněžnou o stavu nedoplatků na pojistném na
sociální zabezpečení a přípěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a
přírážce k pojistnému (nemá nedoplatek) ze dne 22. 11. 2018 (autorizovaná
konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby ze dne 20.
12. 2019)

Výpis z obchodního rejstříku nebo předložení písemného čestného
doložen Výpis z obchodního rejstříku pro společnost STATING s.r.o. ze dne
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 26. 11. 2018 (autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do
74 odst. 1 písm. e) zákona
elektronické podoby ze dne 20. 12. 2018)
Profesní způsobilost (§ 77 zákona):
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
doložen Výpis z obchodního rejstříku pro společnost STATING s.r.o. ze dne
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona 26. 11. 2018 (autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do
(ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky)
elektronické podoby ze dne 20. 12. 2018)
doložen Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku (autorizovaná
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu Provádění staveb, jejich změn
konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby ze dne 1. 11.
a odstraňování (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona)
2018)
Technická kvalifikace (§ 79 zákona)
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Zadavatel za splněné
považuje předložení seznamu min. 3 dokončených pozemních staveb
jakýchkoliv provedených účastníkem a 3 osvědčení (tj. stavební úpravy
objektu, rekonstrukce pozemní stavby, realizace novostavby, atd.), kde
celkové náklady každé jednotlivé stavby činily min. 10 000 000 Kč bez
DPH. Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení, bude
minimálně obsahovat: a) název stavby, kde byla významná stavba
realizována; b) celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč bez
DPH); c) termín realizace, musí být zřejmé, že stavba byla dokončena
(měsíc,rok); d) podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.

doložen seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let ve formě
čestného prohlášení (originál ze dne 21. 1. 2019), dále doložena osvědčení
objednatele o řádném a odoborném provedení pro jednotlivé refereční
stavby

místo plnění: Doudleby nad Orlicí, celkový rozsah stavby: 21 066 734 Kč bez
DPH, termín realizace: 05/2016 - 07/2017, doloženo osvědčení objednatele
1. stavba: Dostavba budovy školy Doudleby nad Orlicí
o řádném a odborném provedení (autorizovaná konverze dokumentu z
listinné podoby do elektronické podoby dne 1. 11. 2018), popis: dostavba
budovy ZŠ
místo plnění: Hradec Králové, celkový rozsah stavby: 56 858 950 Kč bez DPH,
termín realizace: 05/2016 - 09/2017, doloženo osvědčení objednatele o
2. stavba: Stavební úpravy stávající výrobní haly J a areálu firmy Petrof řádném a odborném provedení (autorizovaná konverze dokumentu z listinné
podoby do elekronické podoby ze dne 1. 11. 2018) popis: stavební úpravy
výrobní haly

3. stavba: Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb
Rychnov nad Kněžnou

místo plnění: Rychnov nad Kněžnou, celkový rozsah stavby: 56 897 550 Kč
bez DPH, termín realizace: 01/2017 - 09/2018, doloženo osvědčení
objednatele o řádném a odborném provedení (autorizovaná konverze
dokumentu z listinné podoby do elekronické podoby ze dne 7. 1. 2019),
popis: novostavba třípodlažní budovy Sociálních služeb města Rychnov nad
Kněžnou

DOKLADY DOLOŽENÉ DLE § 104 PÍSM. E) ZÁKONA
MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM VČETNĚ ODHADOVANÉHO PLATEBNÍHO
KALENDÁŘE

doložen měsíční harmonogram, platební kalendář

POJISTNÁ SMLOUVY/POJISTNÝ CERTIFIKÁT NA POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE ZA ŠKODU NA MAJETKU A ZDRAVÍ
OSOB

doložena kopie pojistné smlouvy i pojistného certifikátu na pojištění
odpovědnosti s pojistným plněním do 30 mil. Kč se spoluúčastí 10 tis. Kč

POJIŠTĚNÍ DÍLA - STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

doložena kopie pojistné smlouvy i pojistného certifikátu na stavebněmontážní pojištění s pojistným plněním díla s horní hranicí plnění 60 000 000
Kč se spoluúčastí 20 tis. Kč

