OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO:
12493031
Veřejná zakázka: „Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11"
Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel tímto v souladu s § 51 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“) oznamuje, že na základě Usnesení Rady Statutárního města Karlovy Vary č.
RM/704/6/22 ze dne 21. 6. 2022 rozhodl dne 22. 6. 2022 o výběru dodavatele v rámci shora označené veřejné
zakázky.
Vybraným dodavatelem je:
ÚZŘ č. 3
Obchodní firma:

ROCKNET s.r.o.

Sídlo:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

27357694

Nabídková cena v Kč bez DPH:

4 168 687,63 Kč bez DPH

Odůvodnění: Zadavatel rozhodl o výběru ÚZŘ dle doporučení hodnotící komise – tedy dodavatele
ROCKNET s.r.o. (ÚZŘ č. 3), který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku (nabídku s nejnižší
cenou) a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
I.
Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení.
II.
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST: ÚZŘ prokázal v plném rozsahu
Dle § 74 ZZVZ:
 Výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby ze dne 21. 4. 2022 – el. konverze
 Výpis z evidence Rejstříku trestů jednatele (LADISLAV ŠMUCR) ze dne 14. 6. 2022 – el. konverze
 Potvrzení příslušného finančního úřadu ze dne 19. 5. 2022 – el. originál
 Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 5. 2022 – el. originál
 Čestné prohlášení ze dne 16. 6. 2022, že dodavatel nemá v České republice – el. originál:
 v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ve vztahu ke spotřební dani
 splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
 Výpis z obchodního rejstříku ze dne 16. 6. 2022 – el. originál
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST: ÚZŘ prokázal v plném rozsahu
Dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
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Výpis z obchodního rejstříku ze dne 16. 6. 2022 – el. originál
Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 16. 6. 2022 el. originál

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel předložil k prokázání profesní způsobilosti Výpis obchodního rejstříku ze dne 16. 6. 2022 (el.
originál) a Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 16. 6. 2022 (el. originál).
Dodavatel má oprávnění k podnikání pro: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
EKONOMICKÁ KVALIFIKACE: nebylo požadováno
TECHNICKÁ KVALIFIKACE: ÚZŘ prokázal v plném rozsahu
Dodavatel předložil k prokázání technické kvalifikace čestné prohlášení ze dne 24. 5. 2022 - – el.
konverze
3 x osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací – el. konverze:
 Referenční listina o provedení stavebních prací zhotovitelem Statutární město Mladá Boleslav.
 Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací realizovaných
v dílčích smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody.
 Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.
Údaje rozhodné pro prokázání kvalifikace:
Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tedy že
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval a dokončil min. 3 zakázky, jejichž
předmětem byla sanace svahů, nebo opěrných zdí, rekonstrukce, nebo výstavba opěrných zdí, přičemž
zadavatel stanovuje minimální finanční limit těchto realizovaných zakázek ve výši min. 7 mil. Kč bez
DPH za každou jednotlivou zakázku. Konkrétně šlo o následující zakázky:

Název zakázky

1.

2.

3.

Oprava opěrné zdi Krajířova, Mladá
Boleslav, statické zajištění zdi
maloprofilovými vrty se zřízením
horninových šikmých kotev
s železobetonovými prefabrikovanými
hlavami, zřízení mikropilot s lokálním
přebetonovýním paty opěrné zdi,
opravy a spárování kamenné
pískovcové zdi, opravy betonové a
cihelné části zdi, takový injektáž
zdiva, zařízení ochranného
záchytného plotu
Odstraňování závad a údržba skalních
zářezů v obvodu OŘ Ostrava,
Odstranění náletových dřevin, čištění
skalních masivů, těžba pomocí
sbíječek, vrtání děr, injektování kotev.
Prvků, montáž ocel. sítí + 3D
georohož
Sanace skalního zářezu v km 88,630
– 88,900 v trati Pardubice – Liberec,
odstranění vegetace, svahové
pokrývky a povrchově narušené partie
čistěných ploch, odtěžení nestabilních
bloků skalního zářezu, zajištění
vysokopevnostní ocelovou
dvouzákrutovou sítí

Identifikace
objednatele

Doba poskytnutí

Cena v Kč
(bez DPH)

Mladá Boleslav,
Komenského náměstí
61, 293 01 Mladá
Boleslav

06.04.2020 –
14.12.2020

9 301 668,- Kč

Správa železnic, státní
organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1

19.12.2018 –
31.12.2020

29 999 979,50 Kč

Správa železnic, státní
organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1

31.07.2020 –
31.05.2021

29 330 961,- Kč

Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý dle § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d)
ZZVZ, což dokládá seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a současně
následující dokumenty:
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Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby č. 27281 – Miroslav Zukerstein – el. konverze
Vysvědčení o maturitní zkoušce - Miroslav Zukerstein – el. konverze
Profesní životopis - Miroslav Zukerstein – el. konverze
Funkce

Požadované vzdělání, zaměření a praxe
● Právní vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel…atd.): zaměstnanec
● Nejvyšší dosažené vzdělání stavebního zaměření: SPŠS Děčín
● Praxe v oblasti stavebních prací se zaměřením na pozemní stavby: 41 let
● Autorizace v oboru: pozemní stavby, ČKAIT 0009601
● Seznam realizovaných významných staveb s uvedením objednatele, názvu a termínu
zahájení/dokončení stavby, investičních nákladů stavby v Kč bez DPH.
Za významnou zakázku zadavatel považuje sanaci svahů, nebo opěrných zdí,
rekonstrukci, nebo výstavbu opěrných zdí, v hodnotě min. 7 mil. Kč bez DPH/zakázka,
na jejíž realizaci se podílel jakožto hlavní stavbyvedoucí.

Vedení stavby –
hlavní stavbyvedoucí
(nebo stavbyvedoucí,
příp. tzv. manažer
stavby)
Miroslav
Zukerstein

K prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení min. 2 významných zakázek dle
výše uvedeného.
1. Název zakázky: Oprava opěrné zdi Krajířova, Mladá Boleslav
● stručný popis: statické zajištění zdi maloprofilovými vrty se zřízením horninových
šikmých kotev s železobetonovými prefabrikovanými hlavami, zřízení mikropilot
s lokálním přebetonovýním paty opěrné zdi, opravy a spárování kamenné pískovcové
zdi, opravy betonové a cihelné části zdi, takový injektáž zdiva, zařízení ochranného
záchytného plotu
● objednatel: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ: 002 38 295
● termín zahájení/dokončení stavby: 06.04.2020 / 14.12.2020
● náklady stavby v Kč bez DPH: 9 301 668,- Kč
2. Název zakázky: Odstraňování závad a údržba skalních zářezů v obvodu OŘ
Ostrava
● stručný popis: Odstranění náletových dřevin, čištění skalních masivů, těžba pomocí
sbíječek, vrtání děr, injektování kotev. prvků, montáž ocel. sítí + 3D georohož
● objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ: 70994234
● termín zahájení/dokončení stavby: 31.07.2020 / 31.05.2021
● náklady stavby v Kč bez DPH: 29 330 961,- Kč

OSTATNÍ POŽADAVKY:
ÚZŘ ve své nabídce doložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl, že nebude mít žádné poddodavatele.
V Praze dne viz el. podpis

Digitálně podepsal
JUDr. Vladimír JUDr. Vladimír Tögel
Datum: 2022.06.23
Tögel
10:49:59 +02'00'
________________________________
JUDr. Vladimír Tögel - advokát
zástupce zadavatele

Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
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