Oznámení o výběru dodavatele
dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Název
veřejné zakázky:

Villa Vlaďka – odlehčovací služby pobytové
pro dospělé osoby s kombinovaným postižením
– stavební práce

Zadavatel
Název:

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.

IČO:

65349547

Sídlo:

Joštova 141/7, 602 00 Brno

Právní forma:

161 – ústav

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Ing. Jitka Bednářová, ředitelka

Kontaktní osoba:

Ing. Marek Bena
tel. +420 604 119 057, marek.bena@seznam.cz

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/betanie-krestanskapomoc-z-u

účastníkům zadávacího řízení,
dle rozdělovníku – vypraveno
elektronicky

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. jako zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky
zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení tímto dle § 123 zákona oznamuje účastníkům
řízení, že k uzavření smlouvy vybral účastníka:
STAVKOM, spol. s r.o., IČO: 41604041, se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a který splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení.
Přílohou tohoto oznámení je:
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 14. 12. 2017
- Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ze dne 14. 12. 2017
obsahující výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Vybraného dodavatele STAVKOM, spol. s r.o. zadavatel tímto v souladu s ust. § 122
odst. 3 zákona a čl. 16 zadávací dokumentace vyzývá k předložení:
-

originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, které nebyly součástí jeho
nabídky, tj.:
o výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona
(pro každou z právnických a fyzických osob dle § 74 odst. 2 zákona),
o potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
o potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. d) zákona,
o výpisu z obchodního rejstříku ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) a § 77 odst. 1
zákona,
o výpisu z živnostenského rejstříku ve vztahu k § 77 odst. 2 písm. a) zákona
(profesní způsobilost),
o osvědčení objednatelů ve vztahu k významným zakázkám uvedeným
v nabídce v seznamu stavebních prací poskytnutých v posledních 5 letech
(technická kvalifikace).
Dodavatel může splnit tuto povinnost i předložením jiných dokladů v souladu
se zákonem, např. předložením originálu či úředně ověřené kopie Výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, jehož prostou kopii předložil ve své nabídce (ve vztahu
k základní a profesní způsobilosti).

-

návrhu smlouvy o dílo zpracovaného dle čl. 10 zadávací dokumentace vč. jeho
povinných příloh, tj. položkového rozpočtu, seznamu poddodavatelů a harmonogramu

-

informací a dokladů podle § 104 odst. 2 zákona a čl. 16 zadávací dokumentace:
o identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho „skutečným majitelem“
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu,
o dokladů, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli, přičemž
těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
(a to vzhledem k nemožnosti zjistit údaje o skutečném majiteli dodavatele podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob v zadávací lhůtě, která dle
zadávacích podmínek uplyne dne 15. 1. 2018; neboť do doby odeslání tohoto
oznámení provozovatel evidence žádost o dálkový přístup do uvedené evidence
nevyřídil).

Veškeré shora uvedené doklady vybraný dodavatel doručí ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení kontaktní osobě, zastupující zadavatele v zadávacím řízení, na adresu
Ing. Marek Bena, Jírovcova 554/12, 623 00 Brno, v případě dokladů, jejichž originály existují
v elektronické podobě, na adresu marek.bena@seznam.cz.
V Brně dne 12. 1. 2018
S pozdravem
podepsal Ing.
Ing. Jitka Digitálně
Jitka Bednářová
Datum: 2018.01.12
Bednářová
13:41:43 +01'00'
………………………………………………..

Ing. Jitka Bednářová
ředitelka

Obdrží:
1. STAVKOM, spol. s r.o., IČO: 41604041, se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice,
info@stavkom.cz
2. 3V & H, s.r.o., IČO: 46992715, se sídlem Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod,
3vah@3vah.cz
3. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., IČO: 25588176, se sídlem U Vlečky 1054, 664 42
Modřice, poul@prvnivyskovska.cz

