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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 50 a §123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka:

MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50

LOM PRAHA s.p., jako zadavatel veřejné zakázky Část 4 MODERNIZACE LAKOVNY
V HALE H50 – podlaha zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona,
rozhodl dne 15. 1. 2019 o výběru dodavatele: LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY s.r.o.,
17. listopadu 199, Červený Kostelec, PSČ 549 41, IČ: 03505782.

Odůvodnění:
Nabídka vybraného dodavatele byla komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
(účastník, který se umístil v kriteriální hodnocení první v pořadí, byl následně zadavatelem
vyloučen ze zadávacího řízení na základě ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona), a současně
splnila veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
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Přílohy:
1) Zpráva o hodnocení nabídek
2) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Příloha č. 2

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
VYBRANÉHO DODAVATELE
dle ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
-

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti v souladu s ust. § 74
zákona a profesní způsobilosti v souladu s ust. § 77 zákona,
Čestné prohlášení, že
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani a
 není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

U profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 2, údaje rozhodné pro prokázání splnění
jednotlivých kritérií kvalifikace
-

Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti v souladu s ust. § 74
zákona a profesní způsobilosti v souladu s ust. § 77 zákona.

U technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona vybraný dodavatel
prokázal splnění technické kvalifikace předložením těchto dokladů:
-

Dodavatel uvedl Seznam realizovaných zakázek v letech 2017 a 2018:

