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

Veřejná zakázka:

VÝMĚNA VÝPLNĚ PROSKLENÉ PLOCHY V HALE H53

LOM PRAHA s.p., jako zadavatel veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle ust. § 53 zákona, rozhodl dne 25. 2. 2019 o výběru dodavatele
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., se sídlem Ostřešany 320, 530 02, Pardubice,
IČ 259 68 203.
Odůvodnění
Nabídka dodavatele byla nabídkou jedinou. Dodavatel splnil všechny podmínky zadávacího
řízení stanovené zadavatelem i zákonem.
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Přílohy:
1) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Příloha č. 1

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

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
- Výpis z obchodního rejstříku, vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
elektronicky podepsaný s datem 17. 1. 2019
- Živnostenský list, živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vydaný
Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu v Pardubicích, dne 25. 6. 2002
(kopie v elektronické podobě)
U profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 2, údaje rozhodné pro prokázání splnění
jednotlivých kritérií kvalifikace
- Výpis z obchodního rejstříku, vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
elektronicky podepsaný s datem 17. 1. 2019
- Živnostenský list, živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vydaný
Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu v Pardubicích, dne 25. 6. 2002
(kopie v elektronické podobě)
U technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona vybraný dodavatel
prokázal splnění technické kvalifikace předložením těchto dokladů:
-

Dodavatel uvedl Seznam realizovaných zakázek v letech 2016 a 2018:

