OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele, které je přílohou č. 1
tohoto dokumentu, oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení v souladu s § 123 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) údaje rozhodné
pro výběr dodavatele
1. Identifikační údaje o zadavateli a předmětu zakázky
Název veřejné zakázky:
Zadavatel zakázky:
Sídlo:
IČO:
Zastoupen:
Veřejná zakázka
podle předmětu:
Veřejné zakázka dle
předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zástupce zadavatele
dle § 43 zákona:

„SOTES Sokolov spol. s r.o. – Dodávka vozidel pro svoz
odpadu“
SOTES Sokolov spol. s r.o.
Chebská 1939, 356 01 Sokolov
25248758
Ing. Vlastimilem Raizerem, jednatelem
veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném
řízení dle § 56 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00
Brno, IČO: 26298163

2. Nejvhodnější nabídka
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou je nabídka dodavatele:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:

TRUCK TRADE spol. s r.o.
Evropská 677, 664 42 Modřice
60717602

3. Zpráva o hodnocení nabídek
Zpráva o hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.
4. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
a) seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 16. 4. 2019

b) údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace
u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 a technické kvalifikace
Kvalifikace

Základní
způsobilost dle §
74 odst. 1 písm.
a)

Základní
způsobilost dle §
74 odst. 1 písm.
b)
Základní
způsobilost dle §
74 odst. 1 písm.
b) ve vztahu ke
spotřební dani

Požadavek

Název dokumentu, kterým
byla kvalifikace prokázána

Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v
posledních 5 letech před zahájením
zadávacího
řízení
pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v Výpis ze seznamu
příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo kvalifikovaných dodavatelů
obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
Dodavatel nemá v České republice nebo
Výpis ze seznamu
v zemi svého sídla v evidenci daní
kvalifikovaných dodavatelů
zachycen splatný daňový nedoplatek
Dodavatel nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla v evidenci daní Výpis ze seznamu
zachycen splatný daňový nedoplatek ve kvalifikovaných dodavatelů
vztahu ke spotřební dani

Základní
způsobilost dle §
74 odst. 1 písm.
c)

Dodavatel nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný nedoplatek Výpis ze seznamu
na pojistném nebo na penále na veřejné kvalifikovaných dodavatelů
zdravotní pojištění

Základní
způsobilost dle §
74 odst. 1 písm.
d)

Dodavatel nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný nedoplatek
Výpis ze seznamu
na pojistném nebo na penále na sociální
kvalifikovaných dodavatelů
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti

Základní
způsobilost dle §
74 odst. 1 písm.
e)

Dodavatel není v likvidaci, není proti
němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebyla vůči němu nařízena nucená Výpis ze seznamu
správa podle jiného právního předpisu kvalifikovaných dodavatelů
nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Profesní
způsobilost dle §
77 odst. 1

Dodavatel prokazuje splnění profesní
způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního Výpis ze seznamu
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, kvalifikovaných dodavatelů
pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje

Technická
kvalifikace dle §
79 odst. 2 písm.
b)

Seznam
významných
dodávek
realizovaných účastníkem v posledních
5 letech s uvedením jejich ceny, doby
poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel stanovuje limit pro splnění

Seznam významných dodávek
dodavatele

tohoto kvalifikačního předpokladu:
Minimálně 3 zakázky obdobného
charakteru (zakázka zahrnující dodávku
vozidla pro svoz odpadu) za posledních
5 let, každá v hodnotě přesahující
4.000.000,-Kč bez DPH.

b)
seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a)
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122 zákona před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.

c)

výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm.

Zadavatel si takové d) výsledek zkoušek vzorků nevyhradil.

V Brně, dne 23. 5. 2019
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