I.

alespoň 2 účastníkovy zakázky na
stavební práce spočívající ve výstavbě
nebo stavebních úpravách stezky pro pěší
nebo
stezky
pro
cyklisty
nebo
komunikace,
jejichž
součástí
byla
pokládka asfaltového betonu, s finančním
objemem plnění minimálně 6.000.000,00
Kč bez DPH za každou z uvedených
zakázek.

II.

alespoň 2 Účastníkovy zakázky na
stavební práce spočívající ve výstavbě
železobetonových nebo ocelových lávek
nebo mostů s délkou přemostění vodního
toku minimálně 25 m u každé u uvedených
zakázek.

Objednatel: Svazek obcí Hradubická
Labská, IČO: 72561149
Termín realizace: 05/2018-05/2019
Finanční
objem
plnění:
24.241.517,29,-Kč bez DPH
Osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení zakázky –
předloženo.
2. Zakázka: „V 00346 – stavby sítě
cyklistických stezek na Šlapanicku
Objednatel:
SWIETELSKY
stavební s. r. o., odštěpený závod
Dopravní stavby MORAVA IČO
48035599
Termín realizace: 07/2019 –
09/2020
Finanční objem plnění:
19.626.447,75,- Kč bez DPH
Osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení zakázky –
předloženo.
Zakázka dle čl. 12.10.1 II. zadávací
dokumentace.
3. „Cyklostezka Hradec Králové –
Pardubice: Stezka Mechu a Perníku
– trasa přes slepé rameno“
Objednatel: Svazek obcí Hradubická
Labská, IČO: 72561149
Termín realizace: 05/2018-05/2019
Finanční objem plnění: 24.241.517,Kč bez DPH
Z toho lávka přes slepé rameno:
6.943.471,00 Kč bez DPH
Délka přemosťování vodního toku:
49,88 m
Osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení zakázky –
předloženo.
Zakázka: I/11 Most ev. Č. 11-033
Chlumec nad Cidlinou
Objednatel: ŘSD ČR, Správa
Hradec Králové IČO 65993390
Termín realizace: 04/2016-16/2017
Finanční objem plnění:
28.750.000,00 Kč bez DPH
Z toho podíl dodavatele:
15.812.500,00 Kč bez DPH
Délka mostu: 27,254 m
Osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení zakázky –
předloženo.

4.
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Stavbyvedoucí
Jméno: Ing. Ondřej Koza
anonymizovaný
Osvědčení o autorizaci č.
v oboru:
• Dopravní stavby
anonymizovaný údaj
Č. v seznamu ČKAIT:
Vztah k dodavateli: zaměstnanecký
Praxe v oboru: 11 let
Zkušenosti:

12. v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) Zákona
Seznam techniků nebo technických útvarů, které
se budou podílet na plnění Zakázky a osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve
vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební
práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím
pracovníkům.
Seznam
techniků
se
musí
skládat
z 2 následujících osob s následující odbornou
kvalifikací,
kterou
zadavatel
prokáže
předložením následujících dokladů.

-

Osoba: Stavbyvedoucí
Požadovaná kvalifikace:

i.

ii.
iii.

Autorizovaný inženýr nebo technik
v oboru
Dopravní
stavby
dle
ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů;
Praxe ve stavebním oboru alespoň 5
let;
Zkušenosti na pozici vedoucí osoby
minimálně u jedné zakázky, jejímž
předmětem byly stavební práce
spočívající
ve
výstavbě
nebo
stavebních úpravách stezky pro pěší
nebo stezky pro cyklisty nebo
komunikace, jejíž součástí byla
pokládka
asfaltového
betonu,
s finančním
objemem
plnění
minimálně 6.000.000,00 Kč bez DPH.

Objednatel: Svazek obcí Hradubická
Labská, IČO: 72561149
Termín realizace: 05/2018-05/2019
Finanční objem plnění: 24.241.517,Kč bez DPH
Vyplněná příloha č. 6 zadávací
dokumentace – ano – originál
Předložen profesní životopis

ANO
kopie

ii.

Zástupce stavbyvedoucího
Jméno: Ladislav Šebek
anonymizovaný
Osvědčení o autorizaci č.
v oboru:
• Mosty a inženýrské konstrukce
Vztah k dodavateli: zaměstnanecký
Praxe v oboru: 14 let
Zkušenosti:

1. zakázka: Pamětník –
rekonstrukce
mostu ev.č. 32722-1 a ev.č. 32722-2
Termín plnění: 06/2018 – 12/2018

Objednatel:
Královéhradecký
kraj, IČ: 70889546

Účastník prokáže splnění daného požadavku
předložením:

i.

Zakázka: „Cyklostezka
Hradec Králové –
Pardubice: Stezka Mechu a
Perníku – trasa přes slepé
rameno“

Finanční rozsah zakázky: 8.375.000
Kč bez DPH

osvědčení o autorizaci na úrovni
autorizovaného
inženýra
nebo
technika v oboru Dopravní stavby dle
ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů;
profesního životopisu;

Vyplněná příloha č. 6 zadávací
dokumentace – ano – originál
Předložen profesní životopis
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iii.

vyplněného a podepsaného čestného
prohlášení – seznam osob (formulář
čestného prohlášení je uveden
v příloze č. 6 Zadávací dokumentace).

Osoba: Zástupce stavbyvedoucího
Požadovaná kvalifikace:

i.

ii.
iii.

Autorizovaný inženýr nebo technik
v oboru
Mosty
a
inženýrské
konstrukce dle ustanovení § 5 odst. 3
písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů;
Praxe ve stavebním oboru alespoň 5
let;
Zkušenosti na pozici vedoucí osoby
nebo
zástupce vedoucí
osoby
minimálně u jedné zakázky, jejímž
předmětem byly stavební práce
spočívající
ve
výstavbě
železobetonových nebo ocelových
lávek nebo mostů s délkou přemostění
vodního toku minimálně 25m.

Účastník prokáže splnění daného požadavku
předložením:

i.

ii.
iii.

osvědčení o autorizaci na úrovni
autorizovaného
inženýra
nebo
technika v oboru Mosty a inženýrské
konstrukce dle ustanovení § 5 odst. 3
písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů
profesního životopisu;
vyplněného a podepsaného čestného
prohlášení – seznam osob (formulář
čestného prohlášení je uveden
v příloze č. 6 Zadávací dokumentace).

Účastník dále uvede vztah uvedených osoby
k Účastníkovi (zaměstnanecký či obdobný, nebo
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smluvní – v případě smluvního vztahu je nutno
doložit doklady dle čl. 12.11 Zadávací
dokumentace).
Zadavatel požaduje, aby se Účastníkem uvedené
osoby podílely na realizaci Zakázky na uvedené
specifikované pozici. Pokud v průběhu realizace
Zakázky dojde k nutné změně v uvedené osobě,
nahradí Účastník původní osobu novou osobou,
která bude splňovat kvalifikaci v požadovaném
rozsahu
uvedeném
k osobě
v Zadávací
dokumentaci.

13. v souladu s § 79 odst. 2 písm. e) zákona
doklady
popisující
opatření
k zajištění kvality, a to:

-

účastníka

SCD
20.06.2022
kopie

certifikát systému managementu kvality
EN ISO 9001, nebo jiný rovnocenný
certifikát nebo doklad.

doloženo certifikátem EMS dle
normy ESN EN ISO 14001:2016 od
certifikačního orgánu č. 3024
STAVCERT Praha spol. s r.o. č. EMS
– 1618/2022 ze dne 8. 3. 2022

14. v souladu s § 79 odst. 2 písm. h) zákona
doklady popisující opatření účastníka v oblasti
řízení z hlediska ochrany životního prostředí,
která bude účastník schopen použít při plnění
zakázky, a to:

i.

doklad o certifikaci v rámci
v systému pro environmentální
řízení podniků a audit EMAS2
nebo;

ii.

certifikát řízení z hlediska ochrany
životního prostředí dle norem řady
ISO 140013 nebo;

iii.

jiný rovnocenný certifikát nebo
doklad na úrovni dokladů dle čl.
12.10.4 body i. a ii. Zadávací
dokumentace vydaný v členském
státu Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo
Švýcarské konfederaci, nebo jiném
státě,
který
má
s Českou
republikou nebo s Evropskou unií
uzavřenu mezinárodní smlouvu
zaručující přístup Dodavatelům
z těchto států k Zakázce.

doloženo certifikátem QMS pro systém
kvality dle ESN EN ISO 9001:2016 č.
QMS - 4854/2022 vydaným v ČR
• akreditovaným
certifikačním
orgánem Č. 3024 STAVCERT
Praha, spol. s r.o.

SCD
20.06.2022
kopie
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Zaknihování akcií
15. Zaknihování
společnosti

akcií

v případě

akciové

doloženo výpisem z obchodního
rejstříku, vedeného Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze
dne 14. 6. 2022

Poznámka:
VZ - veřejná zakázka
ČP - čestné prohlášení
ANO - kvalifikační požadavek splněn,
NE - kvalifikační požadavek nebyl splněn,
SCD - certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů
Komise konstatovala, že vybraný dodavatel M – SILNICE a. s., IČO: 42196868 splnil
podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. a)
zákona – podmínky kvalifikace.

Komise následně posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 odst.
1 písm. c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.
Komise konstatovala, že vybraný dodavatel v nabídce předložil vyplněný návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, čímž splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona – smluvní podmínky.
Komise konstatovala, že vybraný dodavatel v nabídce předložil oceněné soupisy prací
v souladu se zadávacími podmínkami.

Komise následně posoudila nabídku vybraného dodavatele rovněž z hlediska výše nabídkových
cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že výkaz výměr předložený
vybraným dodavatelem neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113
zákona.

Komise konstatovala, že vybraný dodavatel předložil v nabídce čestné prohlášení o akceptaci
zadávacích podmínek (příloha č. 7 Zadávací dokumentace) a čestné prohlášení k nařízení EU
(příloha č. 9 Zadávací dokumentace).

Komise konstatovala, že vybraný dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení
ve smyslu § 37 zákona.
Komise se rozhodla zadavateli doporučit k uzavření smlouvy vybraného dodavatele M –
SILNICE a. s., IČO: 42196868, který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel doporučení komise akceptoval.
Předpokladem podpisu smlouvy je splnění dalších povinností vybraného dodavatele v souladu
se zákonem.
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