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Název
zadavatele:
Sídlo:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

ICO:

70947023

Č. j.:

BÍZPRIZO1 9

Protokol o posouzení kvalifikace
veřejné Zakázky
„llI!218? Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa“
identiﬁkátor Zakázky (systémové číslo VZ): „P1 SVOOOOO1 83"
[dentiﬁkační údaje dodavate|ů,_j_ęjichž kvaliﬁkace byla posouzena:
!Pořadové
jčíslo
Název

Sídlo

IČO

PřÍV°2."Í “4"2* 41° 02

28714989

[nabídky

11.

Raeúev 8. Faıge s.r.n.

Lovosıce

Nabídka S pořadovým číslem 1:
Kvaliﬁkace byla předložena pro:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů - prokázáno;
b) splnění profesních kvaliﬁkáčních předpokladů - prokázáno;
čestné prohlášení o své ekonomické a ﬁnanční způsobilosti splnit Zakázku - nepožadováno;
ELO h._f\-n_/ splnění technických kvaliﬁ kačních předpokladů - prokázáno.
- prokázání splnění základní způsobilosti (lze čestné prohlášení- ANO
- výpis Z obchodního rejstříku (stáří max. 3 měsíce přede dnem podání nabídky) - ANO
- doklad o oprávnění k podnikání (např. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování) - ANO
- osvědčení o odborné způsobilosti (osvědčení o autorizaci - dopravní stavby nebo dopravní stavby,
nekolejová doprava) - ANO - Ing. Karel Mašata, MBA - dopravní stavby
- prohlášení účastníka, že autorizovaná osoba je jejich zaměstnancem nebo že má S touto osobou
uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci - ANO
- Seznam + osvědčení - alespoň 2 významné dodávky obdobného charakteru (modemizace silnice vč.
výstavby gabionové nebo železobetonové zdi) a to V objemu vyšším jak 10 mil Kč bez DPH Za každou
zakázku zvlášť, v posl. 5 letech - ANO
Seznam dokladů, kterými byly prokázány technické kvalifikační předpoklady:
Název dokladu:

Potvrzenı o prevzetı, Protokol o předánı a prevzetı odstranenych vad,
Smlouva o dılo
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VyhotoviI(a):
Datum vyhotovení:
Označení činností:

ing. Martin xndimský, ŘSÝD CR
15.12.2017, 30.04.2018, 10.05.2017

082 Dêčin - 1-ıřenskn, zkapaøiınèni siıničnnˇ Knmnnìkaøę v Km 28,820
29,430, 24.05.2017 - 12.12.2017, 13.4s3.918.90 Kč bez DPH

Identifikační údaje
š subdodavatelei
Doklad, který byl doložen
dodatečně:
Název dokladu:
Vyhotovil(a):

REFERENČNÍ LIST - poddodavatel lntegra stavby, a.s.
lng. Petr Kadlec, KSS Libereckého kraje, p.o.

Datum vyhotovení:

12.04.2018

Označení činností:
ldentiﬁkační údaje
1 subdodavatele:

,Obnova silnice po povodních 2010, W592 Chrastava - I. etapa,
`
03!2013 - 0ı'2014, 39,02 mil Kč bez DPH
lntegra stavby, a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33, IČ: 25014391,
doložen OR, Písemný závazek poddodavatele o budoucí spolupráci ze
dne 26.04.2019

Doklad, který byl doložen
dodatečně:

Dodavatel prokázal splnění kvaliﬁkace v požadovaném rozsahu.

Zadavatelładministrátoričlen komise
Ing. Petr Šťovíček
Irena Kroftová

Podpis

.

Bc. Tomáš Kesl
cz.
z
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V Sokolově dne 09.05.2019
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