Naše č.j.

LOM/2020/ÚOL-17183

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail
ISDS

Ing. Monika Dřevová
296 505 458
702 239 281
monika.drevova@lompraha.cz
drpizqr

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 53 a §123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

Veřejná zakázka: INSTALACE KABELÁŽÍ, AVIONICKÝCH BLOKŮ, OŽIVOVÁNÍ
A MĚŘENÍ PARAMETRŮ PŘI ZÁSTAVBÁCH AVIONIKY
DO LETECKÉ TECHNIKY
LOM PRAHA s.p., jako zadavatel veřejné zakázky Instalace kabeláží, avionických bloků,
oživování a měření parametrů při zástavbách avioniky do letecké techniky, zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona, rozhodl dne 7. 10. 2020 o výběru
dodavatele Avionics service s.r.o., Hůlkova 1024, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 00,
IČ 067 76 639.

Odůvodnění:
Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou v zadávacím
řízení. Dodavatel splnil všechny podmínky zadávacího řízení stanovené zadavatelem
i zákonem.
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Přílohy:
1) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

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, 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.
Výpis z evidence rejstříků trestů právnických osob

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


Výpisem z obchodního rejstříku

U profesní způsobilosti podle ust. § 79 odst. 2 písm. b), údaje rozhodné pro prokázání
splnění jednotlivých kritérií kvalifikace


Čestné prohlášení, že

splňuje podmínky základní způsobilosti v souladu s ust. § 74 zákona,

splňuje profesní způsobilost v souladu ust. § 77 zákona a požadavky technické
kvalifikace v souladu s ust. § 79 zákona,

přehled realizovaných smluv u objednatele.

Zadavatel Vás v souladu s ust. § 124 zákona vyzývá k uzavření rámcové dohody
a dohody o mlčenlivosti.

