č. j.: VSB/20/027805

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
vyhotovené v souladu s § 50 a § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Název zakázky: Projektová dokumentace CEETe
(dále také VZ)
Evidenční číslo zakázky: 89/9560/2020

Zadavatel:
Se sídlem:
IČ:
Zastoupený:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
619 89 100
prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Zadavatel tímto v souladu s § 50 a § 123 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem je na základě
rozhodnutí zadavatele č. j. 89/9560/2020 ze dne 15. července 2020 společnost CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o., Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 057 25 674.
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:
Vybraný dodavatel podal ekonomicky přijatelnou nabídku, která splňuj podmínky podle ust. § 122 odst.
1 zákona a je v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem.
Přílohou tohoto oznámení je zpráva o hodnocení a posouzení nabídek obsahující informace dle ust. §
123, písm. a) a b).

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

spojovatelka: +420 597 321 111
epodatelna: epodatelna@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

email: zakazky@vsb.cz
www.vsb.cz

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

V Ostravě, dne

JUDr. Ludmila
Tatranská

Digitálně podepsal JUDr. Ludmila Tatranská
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100,
o=Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, ou=tat0014, cn=JUDr. Ludmila
Tatranská, sn=Tatranská,
givenName=Ludmila,
serialNumber=P312416
Datum: 2020.07.15 10:54:58 +02'00'

………………………….….……
JUDr. Ludmila Tatranská, MPA
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
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Příloha Zprávy o hodnocení nabídek

Nabídka č.
Název / obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

RECOC, spol. S r.o. /
poddodavatel

Projektová dokumentace CEETe

1
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
057 25 674

název / pozice

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. /
zhotovitel

Název
zakázky:

kvalifikace

vztah se zhotovitelem

jméno / autorizace

pozice v
týmu

Ing. arch. Martin Chválek
/ AA

architekt

36

zaměstnanec

HIP+IM

12

zaměstnanec

statik

19

Ing. Martin Cieślar / AI
pozemní stavby
Ing. Hana Šeligová / AI

délka
poměr k
praxe (pod)zhotovite
li
na
pozici
(roky)

jednatel

smlouva

Živnostenský rejstřík
živnostenské oprávnění

projektová činnost ve výstavbě

smlouva o
uzavření
budoucí smlouvy
z 29.6.2020naskenovaný
dokument

projektová činnost ve výstavbě

datum

výpis z OR
datum
výpisu

str. jednatel (pokud není
uvedeno jinak)

30.06.2020originál
el.podpis
MPO

30.06.2020originál el.
podpis
Krajský
soud v
Ostravě

Ing.arch. Martin
Chválek 22. 4. 1958

01.06.2020 originál
doložka
konverze
Česká
pošta,s.p.

01.06.2020 originál
doložka
konverze
Česká
pošta,s.p.

Ing. Hana Šeligová

výpis z rejstříku trestů FO

výpis z rejstříků trestů PO

osoba

datum

osoba

Martin Chválek /
22.4.1958

03.06.2020originál el.
výpis z SKD

Hana Šeligová /
3.10.1964

Zdeněk Čech /
17.2.1961
Karel Košek /
5.7.1976
Ing. Miloslav
Miloslav Smutek /
Smutek,Ph.D.
18.2.1952
Jaromír Gajda
Jaromír Gajda /
(předseda
4.7.1944
představenstva) Ing. Ing. Martin
Martin Maliňák Ing. Maliňák/30.9.1964
Radovan Prchlík
Ing. Radovan
Prchlík/29.3.1967

datum

potvrzení FÚ

čestné prohlášení §74 odst. 1 písm b) a c)

daňový nedoplatek

CHVÁLEK
0-originál el. výpis z neexistence 03.06.2020originál el.
ATELIÉR s.r.o.
výpis z SKD

datum

ano ano

1.7.2020 el.
podpis
jednatele

správa sociálního zabezpečení
nedoplatek na sjednány
poj.na soc.zab., splátky
příspěvku na
státní
pol.zaměstn.,
penále a
přirážku k poj.
nemá

nemá

datum

03.06.2020originál el.
výpis z SKD

čestné
prohlášení z
29.6.2020 naskenovan
ý dokument

RECOC, spol. s
r.o.

čestné
prohlášení
z 29.6.2020
naskenova
ný
dokument

neexistence

čestné
prohlášení
z 29.6.2020
naskenova
ný
dokument

čestné prohlášení

29.6.2020 naskenova
ný
dokument

nemá

čestné
prohlášení
z 29.6.2020
naskenova
ný
dokument

02.06.2020výpis z SKD originál doložka
konverze el.
podpis
Česká pošta,
s.p.

EP Rožnov, a.s.

výpis z SKD originál doložka
konverze
el. podpis
Česká
pošta, s.p

neexistence

výpis z SKD originál doložka
konverze
el. podpis
Česká
pošta, s.p

čestné prohlášení

originál el.
podpisy z
23.6.2020

nemá

výpis z SKD originál doložka
konverze
el. podpis
Česká
pošta, s.p

neexistence

čestné prohlášení

čestné prohlášení

25.6.2020 naskenova
ný
dokument

nemá

nemá

Ing. Zdeněk Čech
Ing. Karel Košek

EP Rožnov,
a.s./poddodavatel

Ing. Bohuslav Šulák / AI

TPS elektrotech
nika

20

zaměstnanec

Ing. Petr Tiefenbach / AI

TPS technická
zařízení

20

zaměstnanec

Ing. Erika Pohorelli / AI

požární
bezpečnost
staveb

24

ATEKO a.s./poddodavatel Ing. Karel Rudolf/AI

technologick
á zařízení
staveb čl. III.
Seznam b),
odst.8

APT, spol. s
r.o./poddodavatel

technologick
á zařízení
staveb

Ing. Erika
Pohorelli/poddodavatel

ČP-čestné prohlášení
SKD-Seznam
kvalifikovaných
dodavatelů

Ing. Štefan Kovács/AI

smlouva o
uzavření
budoucí smlouvyoriginál el.
podpisy
25.6.2020,
26.6.2020,
1.7.2020

projektová činnost ve výstavbě 02.06.2020
výpis z SKD - originál - doložka
konverze el. podpis Česká pošta, s.p.
+ Výpis z ŽR orig. el.podpis MPO z
25.5.2020

02.06.2020výpis z SKD originál doložka
konverze el.
podpis
Česká
pošta, s.p. +
Výpis z ŽR
orig.el.podp
is KS v
Ostravě z
25.5.2020

OSVČ

smlouva o
uzavření
budoucí smlouvy
z 25.6.2020naskenovaný
dokument

technicko-organizační činnost v
oblasti požární ochrany

25.6.2020el. podpis
MPO z
25.6.2020

20

zaměstnanec

smlouva o
uzavření
budoucí smlouvy
z 1.7.2020 naskenovaný
dokument-plná
moc k
podepisování
pro Ing. Kryštofa
Koláčka;
technologická
zařízení staveb
čl. III. Seznam b),
odst.8

projektová činnost ve výstavbě

29.6.2020el.podpis
MPO z

29.6.2020el.podpis
justice

24

zaměstnanec

smlouva o
uzavření
budoucí smlouvy
z 1. 7. 2020
technologická
zařízení staveb
čl. III. Seznam b),
odst.9 naskenovaný
dokument

projektová činnost ve výstavbě;
montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob
plyny

el. podpis
MPO z
29.6.2020

29.6.2020el.podpis
Městský
soud v
Praze

Erika Pohorelli /
10.4.1973

čestné
prohlášení z
25.6.2020 naskenovan
ý dokument

Ing. Václav Kučera
předseda
představenstva Ing.
Kryštof Koláček Ing.
Tomáš Nosek

Ing. Václav
Kučera/20.5.1960
Ing. Kryštof
Koláček/25.4.1973
Ing. Tomáš
Nosek/28.5.1979

v rámci
objasnění
nabídky
doloženo ČPnaskenovan
ý dokument
z 19. 6. 2020

ATEKO a.s.

v rámci
objasnění
nabídky
doloženo
ČPnaskenova
ný
dokument
19.6.2020

neexistence

v rámci
objasnění
nabídky
doloženo
ČP naskenova
ný
dokument z
19.6.2020

čestné prohlášení

19.6.2020naskenova
ný
dokument ČP

nemá ?

nemá ?

Ing. Vladimír Dynda
Ing. Václav Pařízek

Ing. Vladimír Dynda
/ 18.3.1951
Ing. Václav
Pařízek/18.4.1965

čestné
prohlášení z
22.6.2020naskenovan
ý dokument

APT, spol. s r.o.

čestné
prohláščení
z 22.6.2020naskenova
ný
dokument

neexistence

čestné
prohláščení
z 22.6.2020naskenova
ný
dokument

čestné prohlášení

22.6.2020naskenova
ný
dokument

nemá

nemá

čestné
prohlášení
z 25.6.2020
naskenova
ný
dokument
v rámci
objasnění
nabídky
doloženo
ČP naskenova
ný
dokument z
19.6.2020

čestné
prohláščení
z 22.6.2020naskenova
ný
dokument

