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1. IDENTIFIKACE POSUZOVANÉHO ÚČASTNÍKA (DODAVATELE)
Tento zápis s výsledkem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení se týká
nabídky níže uvedeného účastníka (dodavatele): „Společnost Mariánské Lázně“
Pořadové číslo nabídky
Obchodní firma /název/jméno
Sídlo účastníka
Právní forma
IČO
(dále také jako „účastník“)

7.
„Společnost Mariánské Lázně“
(SILNICE TOPOLANY a.s., PETROM STAVBY,
a.s.)
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
Společnost dle smlouvy o společnosti dle
občanského zákoníku
05758734

2. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Požadavky
A Splnění podmínek kvalifikace dodavatele
A1 Splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona

Splnění

ANO

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnickou osobu, dále pro
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a osobu
1. zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele, v případě pobočky závodu, též výpis z rejstříku trestů
pro vedoucího pobočky závodu

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem
Hořejším, předsedou představenstva
prostá kopie výpisu z evidence rejstříku trestů právnických osob
pro Silnice Topolany a.s. ze dne 5. 1. 2018
prostá kopie výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob pro
Tomáš Hořejší, předsedy a jediného člena představenstva ze dne
5. 1. 2018
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem,
předsedou představenstva
prostá kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
15. 1. 2018

ANO

2.

Potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci splatných
daňových nedoplatků

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem
Hořejším, předsedou představenstva
potvrzení FÚ pro Plzeňský kraj, že dodavatel nemá ke dni 31. 12.
2017 daňový nedoplatek
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem,
předsedou představenstva
prostá kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
15. 1. 2018

ANO

3.

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani o neexistenci
splatných daňových nedoplatků

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel nemá v ČR nebo v zemi
4. svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem
Hořejším, předsedou představenstva
čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na spotřební dani ze
dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem Hořejším, předsedou
představenstva
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem,
předsedou představenstva
čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na spotřební dani ze
dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem, předsedou
představenstva

ANO

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem
Hořejším, předsedou představenstva,
čestné prohlášení o neexistenci splatných nedoplatků nedoplatku
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění ze dne
12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem Hořejším, předsedou
představenstva
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem,
předsedou představenstva
prostá kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
15. 1. 2018

ANO

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o tom,
že dodavatel nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný
5.
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem
Hořejším, předsedou představenstva
potvrzení OSSZ Chomutov, že dodavatel nemá ke dni 5. 1. 2018
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem,
předsedou představenstva
prostá kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
15. 1. 2018

ANO

Výpis z obchodního rejstříku, ze kterého vyplyne, že dodavatel
není v likvidaci, nebo proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o
6. úpadku, nebo vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Ing. Tomášem
Hořejším, předsedou představenstva,
výpis z OR ze dne 4. 1. 2018
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
čestné prohlášení dle přílohy č. 2 ZD o splnění základní
způsobilosti ze dne 12. 3. 2018, podepsáno Markem Volákem,
předsedou představenstva
prostá kopie Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
15. 1. 2018

A2 Splnění profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 77 zákona

ANO
1.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
2. vyžadují (např. výpis z živnostenského rejstříku či obdobná
licence), obsahující minimálně následující oprávnění:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku ze dne 4. 1. 2018
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20. 12. 2017

ANO
1) Silnice Topolany a.s. - předloženo:
prostá kopie výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne

4. 1. 2018
2) Petrom Stavby a.s. - předloženo:
prostá kopie výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne
15. 1. 2018
A3 Splnění ekonomické kvalifikace v souladu s ustanovením § 78 zákona

ANO
Prokazováno prostřednictvím subdodavatele FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.

Výkazy zisku a ztrát za 3 bezprostředně předcházející účetní
období, ze kterých vyplývá, že dodavatel (účastník) dosáhl v
1.
každém tomto účetním období obratu ve výši minimálně
490.000.000,- Kč (či adekvátní částky v EUR)

Předloženo:
prostá kopie výkazu zisku a ztrát za období hospodářského roku
od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 – položka výkony: 2 048 563 000 Kč
prostá kopie výkazu zisku a ztrát za období hospodářského roku
od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 – položka výkony: 2 200 613 000 Kč
prostá kopie výkazu zisku a ztrát za období hospodářského roku
od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 – položka výkony: 2 135 588 000 Kč
V souladu s § 83 odst. 1 ZVZ ve vztahu k subdodavateli předloženo:
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 7. 3. 2018,
podepsáno Ing. Vladimírem Fišerem, předsedou představenstva,
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva, Ivo Fišerem, členem
představenstva a Ing. Andreou Pirem, členem představenstva
prostá kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
2. 3. 2018,
smlouva o smlouvě budoucí ze dne 7. 3. 2018 obsahující závazek,
že subdodavatel spolu s dodavatelem Silnice Topolany a.s. se
zavazují ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky

A4 Splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 zákona

ANO
Prokazováno prostřednictvím subdodavatele FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.

Referenční list obsahující min. 4 reference, a to minimálně v tomto
rozsahu:
min. 2 reference spočívající v souvislé modernizaci či
novostavbě pozemní komunikace v hodnotě každé z
těchto referenčních staveb min. 50 mil. Kč bez DPH;
a zároveň
min. 1 referenci spočívající v modernizaci či novostavbě
mostního objektu na dráze v hodnotě min. 30 mil. Kč
bez DPH;
1.
a zároveň
min. 1 referenci spočívající v modernizaci či novostavbě
alespoň trojpólového mostního objektu na pozemní
komunikaci v hodnotě min. 50 mil. Kč bez DPH.

Přílohou Referenčního listu, obsahujícího seznam významných
stavebních prací, musí být ke každé uvedené referenční zakázce
osvědčení

Předloženo:
seznam stavebních prací provedených dodavatelem obsahující
tyto reference:
o Rekonstrukce státní silnice č. 87 Nowy Sacz č. 87 –
Piwniczna …, pro objednatele Generální ředitelství
státních silnic a dálnic, správa v Krakowě, Polsko,
v období od 03/2013-10/2015, fin. objem 287,7 mil. Kč
bez DPH; včetně prosté kopie osvědčení objednatele
o Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava,
Ostrava, novostavba komunikace, pro objednatele ŘSD
ČR, správa Ostrava, v období od 03/2013 do 10/2015,
fin. objem 70.819.033,- Kč bez DPH; včetně prosté kopie
osvědčení objednatele
o Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
– železniční most v km 33,223, pro objednatele
STRABAG Rail a.s., v období od 06/2015 do 10/2016, fin.
objem 42.002.990,30 Kč bez DPH; včetně prosté kopie
osvědčení objednatele
o Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava,
Ostrava, novostavba trojpólového mostu na pozemní
komunikaci, pro objednatele ŘSD ČR, správa Ostrava,
v období od 05/2013 do 10/2015, fin. objem
58.057.781,- Kč bez DPH; včetně prosté kopie osvědčení
objednatele
V souladu s § 83 odst. 1 ZVZ ve vztahu k subdodavateli předloženo:
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 7. 3. 2018,

-

podepsáno Ing. Vladimírem Fišerem, předsedou představenstva,
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva, Ivo Fišerem, členem
představenstva a Ing. Andreou Pirem, členem představenstva
prostá kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
2. 3. 2018,
smlouva o smlouvě budoucí ze dne 7. 3. 2018 obsahující závazek,
že subdodavatel spolu s dodavatelem Silnice Topolany a.s. se
zavazují ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky

Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky:
-

2.
-

min. 1 specializovaný technický pracovník (stavbyvedoucí),
který bude autorizovaným inženýrem, technikem nebo
stavitelem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava a bude disponovat následujícími předpoklady:
o prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného
inženýra, technika či stavitele v oboru dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava,
o prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru
dopravních staveb,
o prokáže účast na minimálně 2 realizacích staveb
spočívajících v modernizaci či novostavbě pozemních
komunikace za posledních 5 let v celkové hodnotě
rozpočtových stavebních nákladů každé z nich min. ve
výši 50 mil. Kč bez DPH. Údaje o této praxi, tj. účasti
minimálně na 2 shora požadovaných realizací staveb,
uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

je uveden v návrhu smlouvy v čl. 13 odst. 13.4 písm. a)
návrhu Smlouvy o dílo v souladu s Přílohou č. 8 této
Zadávací dokumentace
min. 1 specializovaný technický pracovník (technik v oboru
mosty a inženýrské konstrukce), který bude autorizovaným
inženýrem, technikem či stavitelem v oboru mosty a
inženýrské konstrukce a bude disponovat následující
předpoklady:
o prokáže osvědčení o autorizaci pro autorizovaného
inženýra, technika či stavitele v oboru mosty a
inženýrské konstrukce,
o prokáže praxi v délce min. 5 let v požadovaném oboru
mosty a inženýrské konstrukce,
o prokáže účast na minimálně 1 realizaci staveb
spočívajících v modernizaci či novostavbě mostního
objektu v hodnotě min. 30 mil. Kč bez DPH. Údaje o
této praxi, tj. účasti na 1 shora požadované realizaci
staveb, uvede tato osoba ve svém profesním
životopise.

je uveden v návrhu smlouvy v čl. 13 odst. 13.4 písm. b)
návrhu Smlouvy o dílo v souladu s Přílohou č. 8 této
Zadávací dokumentace

Poskytnutí jistoty
Jistotu poskytne účastník (dodavatel) formou:
- složení peněžní částky na účet určený zadavatelem,
- nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele (platná
nejméně 4 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro
podání nabídek, tj. do 14. 7. 2018)
1.
- nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele (platná
nejméně 4 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro
podání nabídek, tj. do 14. 7. 2018)

ANO
Prokazováno prostřednictvím subdodavatele FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
Předloženo:
seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky::
o Ing. Martin Mohler, hlavní stavbyvedoucí, zaměstnanec
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., autorizovaný
inženýr v oboru dopravní stavby č. ČKAIT: 11002289,
praxe v délce 25 let, prokázána účast na 2 realizacích
staveb spočívajících v modernizaci či novostavbě
pozemních komunikace za posledních 5 let v celkové
hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé z nich
min. ve výši 50 mil. Kč bez DPH
o

Ing. Ivo Habarta, technik v oboru mosty a inženýrské
konstrukce, zaměstnanec FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., autorizovaný inženýr v oboru mosty a
inženýrské konstrukce č. ČKAIT: 1005605, praxe v délce
15 let, prokázána účast na 2 realizacích staveb
spočívajících v modernizaci či novostavbě mostního
objektu v hodnotě min. 30 mil. Kč bez DPH

V souladu s § 83 odst. 1 ZVZ ve vztahu k subdodavateli předloženo:
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 7. 3. 2018,
podepsáno Ing. Vladimírem Fišerem, předsedou představenstva,
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva, Ivo Fišerem, členem
představenstva a Ing. Andreou Pirem, členem představenstva
prostá kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
2. 3. 2018,
smlouva o smlouvě budoucí ze dne 7. 3. 2018 obsahující závazek,
že subdodavatel spolu s dodavatelem Silnice Topolany a.s. se
zavazují ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky

B

Prokazuje se buď:
sdělením údajů o provedené platbě zadavateli (např.

ANO
Předložena prostá kopie a originál bankovní záruky č. GOBG418001085
od České spořitelny a.s., pro PETROM STAVBY, a.s., ve výši 4.900.000,Kč, platná do 16. 7. 2018

C

potvrzení o provedené platbě, výpis z účtu či jiné
potvrzení o provedení takové platby)
předložením originálu záruční listiny obsahující závazek
vyplatit zadavateli jistotu
předložením originálu písemného prohlášení pojistitele
obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu

Seznam poddodavatelů

ANO

Prohlášení dodavatele - Specifikace části veřejné zakázky, které má
Dodavatel má v úmyslu využít následující poddodavatelský systém
v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům (identifikační
STAMOZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem
údaje každého poddodavatele včetně věcného podílu na veřejné
Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČO: 45358800, věcný
1. zakázce), a to v případě, že část zakázky bude plněna formou
podíl na plnění VZ: VTL plynovod
poddodávky. Dodavatel uvede seznam poddodavatelů a
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602
poddodávek včetně požadovaných informací v souladu se vzorem
00 Brno – střed, IČO: 45358800, věcný podíl na plnění VZ:
v Příloze č. 7 – Seznam poddodavatelů

stavební práce dle technické kvalifikace
D Předložení návrhu smlouvy o dílo včetně oceněného položkového rozpočtu

ANO
Podepsáno dne 12. 3. 2018 Ing. Tomášem Hořejším, předsedou
představenstva SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucím společníkem
společnosti

1. Návrh Smlouvy o dílo

ANO

2. Oceněný položkový rozpočet
E

1.

Smlouva mezi účastníky společné nabídky
Společenská smlouva uzavřená dne § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
ze dne 9. 3. 2018
Společníci:
Silnice Topolany a.s. (vedoucí společník) – plní 90% předmětu
zakázky
Petrom Stavby a.s. – plní 10% předmětu zakázky

Smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat
podmínka definovaná v § 82 až 84 zákona.

Závěr
Uchazeč splnil podmínky účasti v zadávacím řízení
(ANO/NE)

ANO

3. POSOUZENÍ PODMÍNEK UZAVŘENÍ SMLOUVY DLE USTANOVENÍ § 104 PÍSM. A) A B) ZÁKONA
Požadavky
A Případné podmínky pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona
Zadavatel požadoval předložit potvrzení (certifikát) či obdobný
dokument prokazující, že činnost dodavatele je kryta do výše
limitu pojistného plnění ve výši min. 100 mil. Kč v rámci pojištění
odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na
majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v
1.
souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci,
smluvními partnery a dodavateli a to v souladu s platnou pojistnou
smlouvou. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby
řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po
které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

Splnění

ANO
Dodavatel předložil příslib pojišťovny ALLIANZ k uzavření požadované
pojistné smlouvy. Potvrzení (certifikát) či obdobný dokument prokazující,
že činnost dodavatele je kryta do požadované výše limitu pojistného
plnění, bude zadavateli předložen před podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.

Není relevantní
Úspěšný výsledek zkoušek vzorků

Zadavatel v zadávací dokumentaci nepožadoval vykonání zkoušek
vzorků či úspěšný výsledek zkoušek vzorků pro uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka „Společnost Mariánské Lázně“ splňuje
výše uvedené požadavky v souladu se zákonem a příslušnou Zadávací dokumentací k tomuto
zadávacímu řízení a nabídková cena účastníka nebyla posouzena jako mimořádně nízká ve
smyslu § 113 zákona.

