
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 53 
ze dne  17.1.2022 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a k návrhu na vyloučení účastníka 
zadávacího řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice“ 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

přílohy č. 3 až č. 9 k důvodové zprávě nejsou určeny ke zveřejnění 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice“ 
zadávané dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ“), uvedené v důvodové zprávě a jejích 
přílohách 

I I I .   s c h v a l u j e  

1.  závěry hodnotící komise v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

I V .   r o z h o d u j e  

1.  o výběru dodavatele POHL cz, a.s., IČO: 25606468, se sídlem Na Pomezí 2483, 
252 63 Roztoky k veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce přízemí Staroměstské 
radnice“ s nabídkovou cenou 29.982.186,55 Kč bez DPH 

2.  na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ o vyloučení účastníka Chládek      
a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, právní forma: akciová společnost, sídlo:    
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; podrobně je vyloučení 
odůvodněno v příloze č. 4 tohoto usnesení 



V .   u k l á d á  

1.  MHMP - SLU MHMP 

1.  oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům ve znění 
přílohy č. 3 tohoto usnesení 

Termín: 28.1.2022 

2.  oznámit rozhodnutí o vyloučení vyloučenému účastníku ve znění přílohy č. 4 
tohoto usnesení 

Termín: 28.1.2022 

3.  učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle 
bodu IV.1. tohoto usnesení 

Termín: 4.2.2022 

4.  uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu IV.1. tohoto usnesení             
a v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 15.2.2022 

5.  informovat Radu HMP o průběhu realizace veřejné zakázky po jejím ukončení 

Kontrolní termín: 31.3.2023 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.2. tohoto usnesení 

Termín: 20.1.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-42289  
Provede: MHMP - SLU MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  





















 

Příloha č.2 k usnesení Rady HMP - Smlouva o dílo (veřejná kopie) č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: YNnsWmEyKkuC9t6QbbB9 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=73657239314C464A356234684C72383477314D765270597048714F797A4956583133624F52306D556E4D345A524F626A7478752F585346436566325152696756435041385677795562764E2B2F31354B626C615131656459584750646D4E4178566C6A657459796A444D384C712F6A686C41767A51466A6F76686F745A307545677530616A4A763043687442787A6C686F6D53337678313836682B66666B70753353715250723359466E75483855395A6A67577A785378737448786147443157304E714F6E49766F555037767159336D51493639324F4C55717250514935527A5251566E70656D6768644D3D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=522F4B3177734A614355774650745A627A782B6D433178617457626F37452B45455746684A55524F7A656239596C62415969723374777776787533445330696857584B6B713031326C56626932456750486339456A61303070425A2F6E2F396551576A4E444A2F4536526D4873714F3748723563444D5A6C6538716244664D483250626D79724741474B373959484834707878774F6C316331525A4F6751316C4C55444B43376F786974493D


Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 53 ze dne 17. 1. 2022 
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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo 

„zákon“) 

 

Zadavatel v souladu se zákonem oznamuje účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou 

veřejnou zakázku výběr dodavatele takto: 

 

VYBRANÝ DODAVATEL: 

V zadávacím řízení zadavatel vybral k uzavření smlouvy tohoto účastníka:  

 

- POHL cz, a.s., IČO: 25606468, právní forma: akciová společnost, sídlo: Na Pomezí 2483, 

252 63 Roztoky (dále též jen „účastník“ nebo „vybraný dodavatel“) 
 

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo …… ze dne …… tvoří přílohu tohoto oznámení o 

výběru. 

 

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK: 

Zpráva o hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení ze dne 10.12.2021 tvoří přílohu tohoto 

oznámení o výběru. Výňatek z přiložené zprávy o hodnocení: 

 

Hodnocení: 

 

V souladu s hodnotícími kritérii a způsobem hodnocení stanovenými v zadávací dokumentaci 

komise provedla hodnocení nabídek se zaznamenáním hodnocených údajů z nabídek 

odpovídající kritériím hodnocení včetně stanovení pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek – 

výsledného pořadí. Hodnocené údaje z nabídek a výsledek hodnocení, na němž se komise 

jednomyslně usnesla, jsou obsaženy na následujících stranách tohoto oznámení o výběru, 

když jako nejúspěšnější, vítězná, je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty – 

v tabulce na následující straně (bez označení číslování) označená číslem 1 ve sloupci Výsledné 

pořadí:

Zadavatel: 

Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 

IČO: 00064581 

 

Veřejná zakázka: 

„Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice“ 

 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE: 

 

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci; 

2. U požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a 

technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií 

kvalifikace: 

 

Poznámka zadavatele: níže v tabulkách jsou uvedeny doklady, které jsou dostatečné pro splnění 

požadavků zadavatele účastníkem. Doklady předložené účastníkem nad rámec požadavků 

zadavatele nejsou zpravidla uvedeny. 

 

Doklady ke společné účasti dle § 82 zákona 

nevyužito 

 

Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona  

 

Poddodavatelé Doklady  

AVERS, spol. s r.o., právní forma: 

společnost s ručením omezeným, IČ: 

41190840, sídlo / místo podnikání: 

Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4 

V nabídce: 

- Smlouva o poddodávce ze dne 15.9.2021 

(el. podpis) 

AKANT ART, v.o.s., právní forma: veřejná 

obchodní společnost,  IČ: 25686763, sídlo / 

místo podnikání: Praha 9-Hloubětín, 

Celniční 238, PSČ 198 00 

V nabídce: 

- Smlouva o poddodávce ze dne 23.9.2021 

(el. podpis) 

Ateliér VITRAJ s.r.o., právní forma: 

společnost s ručením omezeným, IČ: 

24852732, sídlo / místo podnikání: Pod 

novým lesem 31/86, Veleslavín, 162 00 

Praha 6 

V nabídce: 

- Smlouva o poddodávce ze dne 22.9.2021 

(kopie) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Smlouva o poddodávce ze dne 21.10.2021 

(el. podpis)  
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Základní způsobilost – seznam dokladů (stáří max. 3 měsíce přede dnem podání nabídky): 

Účastník POHL cz, a.s. 

Požadavek  Doklady  

Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v 

posledních pěti (5) letech před zahájením 

tohoto zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 

č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele, kdy k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 

členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele; 

podává-li nabídku pobočka závodu 

zahraniční právnické osoby, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

vedoucí pobočky závodu; 

podává-li nabídku pobočka závodu české 

právnické osoby, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, je-

li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 

pobočky závodu 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení (vzor ZD příloha č. 4) 

účastníka ze dne 22.9.2021 (el. podpis) 

- Výpis účastníka z evidence rejstříku 

trestů právnických osob ze dne 6.9.2021 

s uvedením, že nejsou žádné informace o 

odsouzení dotyčné osoby (el. podpis) 

- Výpis člena představenstva (*****) 

z evidence rejstříku trestů fyzických osob 

ze dne 7.9.2021 s uvedením, že nejsou 

žádné informace o odsouzení dotyčné 

osoby (el. podpis) 

- Výpis člena představenstva (******) 

z evidence rejstříku trestů fyzických osob 

ze dne 7.9.2021 s uvedením, že nejsou 

žádné informace o odsouzení dotyčné 

osoby (el. podpis) 

- Výpis člena představenstva ******) 

z evidence rejstříku trestů fyzických osob 

ze dne 8.9.2021 s uvedením, že nejsou 

žádné informace o odsouzení dotyčné 

osoby (kopie) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Výpis člena představenstva (****) 

z evidence rejstříku trestů fyzických osob 

ze dne 8.9.2021 s uvedením, že nejsou 

žádné informace o odsouzení dotyčné 

osoby (el. konverze) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

V nabídce: 
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splatný daňový nedoplatek 
- Čestné prohlášení (vzor ZD příloha č. 4) 

účastníka ze dne 22.9.2021 s uvedením, 

že splňuje kvalifikaci dle § 74 odst. 1 

písm. a) až e) ZZVZ (el. podpis) 

- Potvrzení Finančního úřadu pro 

Středočeský kraj o neexistenci daňových 

nedoplatků účastníka ze dne 17.9.2021 

(el. podpis) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení (vzor ZD příloha č. 4) 

účastníka ze dne 22.9.2021 s uvedením, 

že splňuje kvalifikaci dle § 74 odst. 1 

písm. a) až e) ZZVZ (el. podpis) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení (vzor ZD příloha č. 4) 

účastníka ze dne 22.9.2021 (el. podpis) 

- Potvrzení Okresní správy sociálního 

zabezpečení Praha – západ o neexistenci 

nedoplatků účastníka na pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, penále a 

přirážce k pojistnému ze dne 7.9.2021 

s uvedením, že nemá nedoplatek na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému (el. podpis)  

Dodavatel není v likvidaci, proti němu 

nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 

němu nebyla nařízena nucená správa podle 

jiného právního předpisu nebo v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení (vzor ZD příloha č. 4) 

účastníka ze dne 22.9.2021 (el. podpis) 

- Výpis účastníka z obchodního rejstříku 

ze dne 22.9.2021 (el. podpis) 
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Poddodavatel: AVERS, spol. s r.o. 

Požadavek  Doklady  

Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v 

posledních pěti (5) letech před zahájením 

tohoto zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 

č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele, kdy k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 

členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele; 

podává-li nabídku pobočka závodu 

zahraniční právnické osoby, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

vedoucí pobočky závodu; 

podává-li nabídku pobočka závodu české 

právnické osoby, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, je-

li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 

pobočky závodu 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele 

AVERS, spol. s r.o. ze dne 15.9.2021  (el. 

podpis) 

- Výpis poddodavatele AVERS, spol. s r.o. 

z evidence rejstříku trestů právnických 

osob ze dne 14.9.2021 s uvedením, že 

nejsou žádné informace o odsouzení 

dotyčné osoby (el. podpis) 

- Výpis jednatele poddodavatele AVERS, 

spol. s r.o. (********) z evidence rejstříku 

trestů fyzických osob ze dne 14.9.2021 

s uvedením, že nejsou žádné informace o 

odsouzení dotyčné osoby (el. podpis) 

- Výpis jednatele poddodavatele AVERS, 

spol. s r.o. (********) z evidence rejstříku 

trestů fyzických osob ze dne 14.9.2021 

s uvedením, že nejsou žádné informace o 

odsouzení dotyčné osoby (el. podpis) 
 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele 

AVERS, spol. s r.o. ze dne 15.9.2021  

s uvedením, že  nemá v České republice 
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nebo v zemi svého sídla v evidenci daní 

zachycen splatný daňový nedoplatek 

týkající se spotřební daně  (el. podpis) 

- Potvrzení Finančního úřadu pro hl. 

město Prahu o neexistenci daňových 

nedoplatků poddodavatele AVERS, spol. 

s r.o. ze dne 18.8.2021 (el. podpis) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení tohoto poddodavatele 

AVERS, spol. s r.o.  ze dne 15.9.2021  

s uvedením, že nemá v České republice 

nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění (el. 

podpis) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele 

AVERS, spol. s r.o.  ze dne 15.9.2021  (el. 

podpis) 

- Potvrzení Pražské správy sociálního 

zabezpečení o neexistenci nedoplatků 

poddodavatele AVERS, spol. s r.o.  na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému ze dne 24.8.2021 

s uvedením, že nemá nedoplatek na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému (el. podpis) 

Dodavatel není v likvidaci, proti němu 

nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 

němu nebyla nařízena nucená správa podle 

jiného právního předpisu nebo v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele 

AVERS, spol. s r.o.  ze dne 15.9.2021  (el. 

podpis) 
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dodavatele 
- Výpis poddodavatele AVERS, spol. s r.o.  

z obchodního rejstříku ze dne 25.8.2021 

(el. podpis) 

Poddodavatel AKANT ART, v.o.s. 

Požadavek  Doklady  

Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v 

posledních pěti (5) letech před zahájením 

tohoto zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 

č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele, kdy k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 

členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele; 

podává-li nabídku pobočka závodu 

zahraniční právnické osoby, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

vedoucí pobočky závodu; 

podává-li nabídku pobočka závodu české 

právnické osoby, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, je-

li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 

pobočky závodu 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení tohoto poddodavatele 

AKANT ART, v.o.s. ze dne 23.9.2021  

(kopie) 

- Výpis poddodavatele AKANT ART, 

v.o.s. z evidence rejstříku trestů 

právnických osob ze dne 29.7.2021 

s uvedením, že nejsou žádné informace o 

odsouzení dotyčné osoby (el. konverze) 

- Výpis obchodního vedoucího 

poddodavatele AKANT ART, v.o.s. 

(*******) z evidence rejstříku trestů 

fyzických osob ze dne 29.7.2021 

s uvedením, že nejsou žádné informace o 

odsouzení dotyčné osoby (el. konverze) 

- Výpis obchodního vedoucího 

poddodavatele AKANT ART, v.o.s. 

(*******) z evidence rejstříku trestů 

fyzických osob ze dne 27.7.2021 

s uvedením, že nejsou žádné informace o 

odsouzení dotyčné osoby (el. konverze) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení AKANT ART, v.o.s. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že 

poddodavatel ani jeho statutární 

zástupci nebyli pravomocně odsouzeni 

pro předmětné trestné činy ze dne 

23.9.2021 (el. podpis ze dne 20.10.2021) 
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Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele 

AKANT ART, v.o.s. ze dne 23.9.2021  

(kopie) 

- Potvrzení Finančního úřadu pro hl. 

město Prahu o neexistenci daňových 

nedoplatků poddodavatele AKANT 

ART, v.o.s. ze dne 16.9.2021 (el. podpis) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení AKANT ART, v.o.s. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že nemá v 

České republice nebo v zemi svého sídla 

v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek u žádné daně zejména u 

daně spotřební ze dne 23.9.2021 (el. 

podpis ze dne 20.10.2021) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení tohoto poddodavatele 

AKANT ART, v.o.s. ze dne 23.9.2021  

(kopie) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení AKANT ART, v.o.s. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že nemá v 

České republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění ze 

dne 23.9.2021 (el. podpis ze dne 

20.10.2021) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení tohoto poddodavatele 

AKANT ART, v.o.s. ze dne 23.9.2021  
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zaměstnanosti (kopie) 

- Potvrzení Pražské správy sociálního 

zabezpečení o neexistenci nedoplatků 

poddodavatele AKANT ART, v.o.s. na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému ze dne 28.6.2021 

s uvedením, že nemá nedoplatek na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému (el. podpis) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení AKANT ART, v.o.s. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že nemá 

nedoplatek na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému ze dne 23.9.2021 (el. podpis 

ze dne 20.10.2021) 

- Potvrzení Pražské správy sociálního 

zabezpečení o neexistenci nedoplatků 

poddodavatele AKANT ART, v.o.s. na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému ze dne 1.10.2021 

s uvedením, že nemá nedoplatek na 

pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému (el. podpis) 

Dodavatel není v likvidaci, proti němu 

nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 

němu nebyla nařízena nucená správa podle 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení tohoto poddodavatele 

AKANT ART, v.o.s. ze dne 23.9.2021  
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jiného právního předpisu nebo v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele 

(kopie) 

- Výpis poddodavatele AKANT ART, 

v.o.s. z obchodního rejstříku ze dne 

10.9.2021 (el. podpis) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení AKANT ART, v.o.s. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že není v 

likvidaci, proti němu nebylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu,  ze dne 23.9.2021 (el. 

podpis ze dne 20.10.2021) 

Poddodavatel Ateliér VITRAJ s.r.o. 

Požadavek  Doklady  

Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v 

posledních pěti (5) letech před zahájením 

tohoto zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 

č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele, kdy k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 

členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele; 

podává-li nabídku pobočka závodu 

zahraniční právnické osoby, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a 

vedoucí pobočky závodu; 

podává-li nabídku pobočka závodu české 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele Ateliér 

VITRAJ s.r.o. ze dne 20.9.2021 (kopie)  

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Výpis z evidence Rejstříku trestů 

právnických osob pro Ateliér VITRAJ 

s.r.o. s uvedením, že nejsou žádné 

informace o odsouzení dotyčné osoby ze 

dne 21.10.2021 (el. konverze) 

- Výpis z evidence Rejstříku trestů 

fyzických osob pro jednatele Ateliér 

VITRAJ s.r.o. (pana *****) s uvedením, že 

nejsou žádné informace o odsouzení 

dotyčné osoby ze dne 21.10.2021 (el. 

konverze) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení Ateliér VITRAJ s.r.o. o 
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právnické osoby, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby, je-

li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele a vedoucí 

pobočky závodu 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že 

poddodavatel ani jeho statutární 

zástupci nebyli pravomocně odsouzeni 

pro předmětné trestné činy ze dne 

21.10.2021 (el. podpis) 

 
 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele Ateliér 

VITRAJ s.r.o. ze dne 20.9.2021 (kopie)  

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení Ateliér VITRAJ s.r.o. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením, že nemá v České 

republice nebo v zemi svého sídla v 

evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek ze dne 21.10.2021 (el. podpis) 

- Potvrzení finančního úřadu o neexistenci 

daňových nedoplatků pro Ateliér 

VITRAJ s.r.o. ze dne 22.10.2021 (el. 

podpis) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele Ateliér 

VITRAJ s.r.o. ze dne 20.9.2021 (kopie) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení Ateliér VITRAJ s.r.o. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením, že  nemá v České 

republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění ze 
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dne 21.10.2021 (el. podpis) 

Dodavatel nemá v České republice nebo v 

zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele Ateliér 

VITRAJ s.r.o. ze dne 20.9.2021 (kopie)  

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Potvrzení okresní správy sociálního 

zabezpečení pro Ateliér VITRAJ s.r.o. o 

absenci nedoplatků s uvedením, že nemá 

nedoplatek na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému ze dne 22.10.2021 (el. 

podpis) 

- Čestné prohlášení Ateliér VITRAJ s.r.o. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že nemá 

nedoplatek na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, penále a přirážce 

k pojistnému ze dne 21.10.2021 (el. 

podpis) 

Dodavatel není v likvidaci, proti němu 

nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 

němu nebyla nařízena nucená správa podle 

jiného právního předpisu nebo v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele 

V nabídce: 

- Čestné prohlášení poddodavatele Ateliér 

VITRAJ s.r.o. ze dne 20.9.2021 (kopie) 

- Výpis poddodavatele Ateliér VITRAJ 

s.r.o. z obchodního rejstříku ze dne 

21.9.2021 (el. podpis) 

Na základě výzvy dle § 122 odst. 3 zákona: 

- Čestné prohlášení Ateliér VITRAJ s.r.o. o 

prokázání základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ s uvedením mimo jiné, že není 

v likvidaci, proti němu nebylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu, ze dne 21.10.2021 (el. 

podpis) 
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Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ – seznam dokladů (stáří max. 3 měsíce přede 

dnem podání nabídky): 

Účastník POHL cz, a.s. 

Požadavek  Doklady  

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné 

obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

V nabídce: 

- Výpis účastníka z obchodního rejstříku ze 

dne 22.9.2021 (el. podpis) 

 

Poddodavatel AVERS, spol. s r.o. 
 

Požadavek  Doklady  

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné 

obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

V nabídce: 

- Výpis poddodavatele AVERS, spol. s r.o.  

z obchodního rejstříku ze dne 25.8.2021 

(el. podpis) 

 

Poddodavatel AKANT ART, v.o.s. 
 

Požadavek  Doklady  

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné 

obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

V nabídce: 

- Výpis poddodavatele AKANT ART, 

v.o.s. z obchodního rejstříku ze dne 

10.9.2021 (el. podpis) 

 

Poddodavatel Ateliér VITRAJ s.r.o. 
 

Požadavek  Doklady  

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné 

obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

V nabídce: 

- Výpis poddodavatele Ateliér VITRAJ 

s.r.o. z obchodního rejstříku ze dne 

21.9.2021 (el. podpis) 
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Účastník společně s poddodavateli 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ – seznam dokladů a údaje: 

 

Požadavek  Doklady  Údaje 

Oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, tj. i. vázaná 

živnost provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování. 

V nabídce: 

Čestné prohlášení (vzor ZD 

příloha č. 4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. podpis) 

Výpis účastníka ze 

Živnostenského rejstříku ze dne 

8.9.2021 (el. podpis) 

Čestně prohlášeno 

účastníkem ve vztahu 

k zadavatelem 

požadované kvalifikaci. 

Dle výpisu ze 

Živnostenského rejstříku 

má účastník oprávnění k 

podnikání podle 

zvláštních právních 

předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, tj. 

vázaná živnost 

provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování 

Dodavatel je odborně způsobilý 

nebo disponuje osobou, jejímž 

prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, je-li pro 

plnění veřejné zakázky odborná 

způsobilost jinými právními 

předpisy vyžadována, tedy 

Autorizace či osvědčení o 

registraci i. v oboru pozemní 

stavby, ii. v oboru technika 

prostředí staveb – technická 

zařízení, iii. v oboru technika 

prostředí staveb – 

elektrotechnická zařízení, iv. 

v oboru technologická zařízení, 

a to ve smyslu zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání 

V nabídce: 

Čestné prohlášení (vzor ZD 

příloha č. 4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. podpis) 

Čestné prohlášení účastníka 

(zaměstnanci) ze dne 21.9.2021 

(el. podpis) 

Osvědčení o autorizaci   ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 

pro:  

- osobu *******, č. autorizace 

***** vydané ČKAIT dne 

23.6.2015 

(zaměstnanec účastníka) 

- osobu *******, č. autorizace 

Z autorizace/osvědčení 

vyplývá, že účastník 

disponuje osobou, jejímž 

prostřednictvím je 

způsobilý v oboru:  

- *******: Autorizovaný 

technik v oboru 

pozemní stavby; 

- *******: Autorizovaný 

inženýr v oboru 

technika prostředí 

staveb – technická 

zařízení,  

- ********: Autorizovaný 

inženýr v oboru 

technika prostředí 
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autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů; 

způsobilost lze prokázat i více 

(maximálně čtyřmi) osobami. 

***** vydané ČKAIT dne 

26.5.2005 

(zaměstnanec účastníka) 

- osobu ******, č. autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 28.2.2002 

(zaměstnanec účastníka) 

- osobu ******, č. autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 28.4.2015 

(zaměstnanec účastníka)  

(vše v kopii) 

Na základě výzvy dle § 122 

odst. 3 zákona: 

Osvědčení o autorizaci   ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 

pro:  

- osobu ******, č. autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 23.6.2015 

(zaměstnanec účastníka); 

(el.konverze) 

- osobu *****, č. autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 26.5.2005 

(zaměstnanec účastníka) ; 

(el.konverze) 

- osobu ******, č. autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 28.2.2002 

(zaměstnanec účastníka); (el. 

konverze) 

- osobu *******, č. autorizace 

***** vydané ČKAIT dne 

28.4.2015 

(zaměstnanec účastníka); (el. 

konverze)  

staveb, specializace 

elektrotechnická 

zařízení 

- ********: Autorizovaný 

inženýr v oboru 

technologická zařízení, 

staveb  

Dodavatel je odborně způsobilý 

nebo disponuje osobou, jejímž 

V nabídce: Z povolení k 

restaurování vyplývá, že 



 
 

17 

 

prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, je-li pro 

plnění veřejné zakázky odborná 

způsobilost jinými právními 

předpisy vyžadována, tedy 

povolení k restaurování ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen 

„památkový zákon“), pro dané 

specializace restaurátorských 

prací dle přílohy č. 1 

památkového zákona, které 

budou v rámci této veřejné 

zakázky prováděny: i. 

uměleckořemeslná nebo 

umělecká díla z kamene (postačí 

nepolychromovaná nefigurální), 

ii. uměleckořemeslná nebo 

umělecké díla ze štuku (postačí 

nepolychromovaná nefigurální), 

iii. uměleckořemeslná nebo 

umělecká díla ze dřeva (postačí 

nepolychromovaná nefigurální), 

iv. uměleckořemeslná díla ze 

skla (postačí nefigurální, bez 

malby, bez dekoru); způsobilost 

lze prokázat i více (maximálně 

čtyřmi) osobami. 

Čestné prohlášení (vzor ZD 

příloha č. 4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. podpis) 

Rozhodnutí o povolení 

k restaurování ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb., pro: 

- osobu ******, číslo povolení: 

ad3577/98, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

21.4.1998 

- osobu *******, číslo povolení: 

6.856/95, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

27.10.1995 

- osobu *****, číslo povolení: 

11.027/90-PP, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

13.9.1990 

- osobu ****** číslo povolení: 

MK 14844/2018 OPP, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

27.2.2018 

(vše v kopii)  

Na základě výzvy dle § 122 

odst. 3 zákona: 

Rozhodnutí o povolení 

k restaurování ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb., pro: 

- osobu ******, číslo povolení: 

ad3577/98, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

21.4.1998 (el. konverze) 

- osobu *******, číslo povolení: 

účastník disponuje 

osobou, jejímž 

prostřednictvím je 

způsobilý 

k restaurování:  

- *******: Restaurátor 

s povolením 

k restaurování 

nefigurálních 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných 

děl v kameni; 

- *****: Restaurátor 

s povolením 

k restaurování 

nefigurálních 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných 

děl ze štuku; 

- ******: Restaurátor 

s povolením 

k restaurování 

dřevořezby bez 

polychromie, nábytku 

a intarzie; 

- ******: Restaurátor 

s povolením 

k restaurování 

uměleckořemeslných 

děl ze skla – 

uměleckořemeslných 

vitrají s malbou 
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6.856/95, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

27.10.1995 (el. konverze) 

- osobu *******, číslo povolení: 

11.027/90-PP, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

13.9.1990 (el. konverze) 

- osobu ******, číslo povolení: 

MK 14844/2018 OPP, udělené 

Ministerstvem kultury ze dne 

27.2.2018 (el. konverze) 

Ekonomická kvalifikace – seznam dokladů a údaje: 

Požadavek  Doklady  Údaje 

Výkaz zisku a ztrát dodavatele 

nebo obdobného dokladu podle 

právního řádu země sídla 

dodavatele;  

pokud dodavatel vznikl později, 

postačí, předloží-li údaje o svém 

obratu v požadované výši za 

všechna účetní období od svého 

vzniku, a to nejdéle za 3 

bezprostředně předcházející 

účetní období. Z předloženého 

dokladu musí vyplývat, že 

minimální roční obrat 

dodavatele v oblasti provádění 

stavebních prací pozemních 

staveb (do čehož se započítává 

též technika prostředí staveb a 

technologická zařízení staveb) 

dosahoval v každém roce 

minimální úrovně 40.000.000,- 

Kč. 

V nabídce: 

Čestné prohlášení (vzor ZD 

příloha č. 4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. podpis) 

Výkaz obratu účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. podpis) 

Výkazy zisku a ztráty 

účastníka ke dni 30.6.2018, 

30.6.2019, 30.6.2020 (kopie) 

Na základě výzvy dle § 122 

odst. 3 zákona: 

Výkaz zisku a ztráty účastníka 

ke dni 30.6.2018 (el. konverze) 

Výkaz zisku a ztráty účastníka 

ke dni 30.6.2019 (el. konverze) 

Výkaz zisku a ztráty účastníka 

ke dni 30.6.2020 (el. konverze) 

Z dokladů vyplývá 

obrat za stavební práce 

v oblasti provádění 

pozemních staveb: 

- 577 mil. Kč v účetním 

období 2018  

- 294 mil. Kč v účetním 

období 2019  

- 707 mil. Kč v účetním 

období 2020  
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Technická kvalifikace – seznam dokladů a údaje: 

Požadavek  Doklady  Údaje  

Seznam stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona 

Seznam stavebních prací poskytnutých 

za posledních 5 let před zahájením 

zadávacího řízení včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších z těchto 

prací, které splňují tyto požadavky:  

A) realizace 1 zakázky spočívající ve 

stavebních úpravách 

(rekonstrukci) objektu nebo 

jeho části, který je nemovitou 

národní kulturní památkou 

v ČR ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo nemovitého 

objektu obdobného stupně 

památkové ochrany v zahraničí, 

a to ve výši sjednané ceny 

minimálně 25.000.000,- Kč bez 

DPH s tím, že součástí plnění 

této zakázky byla též realizace 

technického zařízení budovy 

(TZB instalací) zahrnující 

minimálně provedení 

silnoproudých a slaboproudých 

instalací, zdravotechnických 

instalací, vzduchotechniky, 

vytápění a chlazení, a to 

v souhrnné sjednané ceně 

provedených TZB ve výši 

minimálně 10.000.000,- Kč bez 

DPH (dále jen „referenční 

zakázky A“);   

B) realizace 2 zakázek, z nichž 

každá spočívala ve stavebních 

úpravách (rekonstrukci) objektu 

nebo jeho části, který je 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Čestné prohlášení 

– kvalifikace 

(seznam 

stavebních prací) 

účastníka ze dne 

22.6.2021 (el. 

podpis) 

Osvědčení o 

řádném a 

odborném 

provedení zakázky 

vydané Muzeem 

středního Pootaví 

Strakonice pro 

účastníka ze 

1.2.2021 (kopie) 

Osvědčení o 

řádném a 

odborném 

provedení zakázky 

vydané Národním 

památkovým 

ústavem pro 

účastníka ze 

22.5.2017 (kopie) 

Osvědčení o 

řádném a 

odborném 

Referenční zakázka A: 

Název: OBNOVA 

VYBRANÝCH OBJEKTŮ V 

AREÁLU NÁRODNÍ 

KULTURNÍ PAMÁTKY,  

HRAD STRAKONICE,  ČÁST 

A: STAVEBNÍ PRÁCE NA 

OBNOVĚ HRADU 

Objednatel: Muzeum středního 
Pootaví Strakonice 

Zhotovitel: účastník  

Popis: stavební a 

restaurátorské práce na 

nemovité NKP, celková oprava 

a rekonstrukce stávajících 

konstrukcí, součástí plnění 

byla realizace TZB - provedení 

silnoproudých a 

slaboproudých instalací, 

zdravotechnických instalací a 

vytápění,  vzduchotechnika a 

chlazení 

Cena: 64,5 mil. Kč bez DPH, 

z toho TZB více než 10 mil. Kč 

bez DPH  

Doba: 7/2018-12/2020 

Místo: Strakonice 

Údaj o řádném poskytnutí a 

dokončení: řádně a odborně 

Referenční zakázky B: 

1. Název: NKP SZ Hluboká 

nad Vltavou – rehabilitace 
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nemovitou národní kulturní 

památkou v ČR ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo 

nemovitého objektu obdobného 

stupně památkové ochrany 

v zahraničí, a to se sjednanou 

cenou každé takové zakázky ve 

výši minimálně 10.000.000,- Kč 

bez DPH (dále jen „referenční 

zakázky B“);  

(referenční zakázky A referenční 

zakázky B dále jen „referenční 

zakázky“). 

Přílohou seznamu musí být 

k požadovaným stavebním pracím 

(referenčním zakázkám) osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení těchto stavebních prací; toto 

osvědčení musí pro požadované 

stavební práce (referenční zakázky) 

zahrnovat i) specifikaci předmětu 

zakázky, z níž musí být zřejmé splnění 

požadavků zadavatele na zakázku dle 

předchozího odstavce jak z hlediska 

věcného vymezení předmětu, tak 

z hlediska splnění specifikované 

minimální částky, ii) dobu a místo 

provádění stavebních prací a iii) musí 

obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce řádně poskytnuty a 

dokončeny.  

provedení zakázky 

vydané Národním 

památkovým 

ústavem pro 

účastníka ze 

15.6.2017 (kopie) 

Objasnění a 

doplnění údajů a 

dokladů k nabídce 

k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce 

přízemí 

staroměstské 

radnice“ ze dne 

11.10.2021 (el. 

podepsáno dne 

13.10.2021) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Osvědčení o 

řádném a 

odborném 

provedení zakázky 

vydané Muzeem 

středního Pootaví 

Strakonice pro 

účastníka ze 

1.2.2021 

(el.konverze) 

Osvědčení o 

řádném a 

odborném 

provedení zakázky 

vydané Národním 

památkovým 

ústavem státní 

příspěvková 

interiéru prohlídkové trasy ve 

2. patře 

Objednatel: Národní 

památkový ústav 

Zhotovitel: účastník 

Popis: stavební a 

restaurátorské práce na 

nemovité NKP, celková oprava 

a rekonstrukce stávajících 

konstrukcí 

Cena: 14,8 mil. Kč bez DPH 

Doba: 11/2015 – 12/2016 

Místo: Hluboká 

Údaj o řádném poskytnutí a 

dokončení: řádně a odborně  

2. Název: ZÁMEK KOZEL, 

JÍZDARNA – OBNOVA 

KROVU, STROPU A 

STŘECHY, POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Objednatel: Národní 

památkový ústav 

Zhotovitel: účastník 

Popis: Obnova krovu, stropu a 

střechy, požárně bezpečnostní 

opatření objektu na nemovité 

NKP 

Cena: 16,5 mil. Kč bez DPH 

Doba: 11/2014 – 12/2016 

Místo: Štáhlavy 
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organizace pro 

účastníka ze 

22.5.2017 (el. 

konverze) 

Osvědčení o 

řádném a 

odborném 

provedení zakázky 

vydané Národním 

památkovým 

ústavem, státní 

příspěvková 

organizace pro 

účastníka ze 

15.6.2017 (el. 

konverze) 

Údaj o řádném poskytnutí a 

dokončení: řádně a odborně 

Seznam techniků dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona 

Seznam techniků – Seznam základního 

realizačního týmu, který sestává z osob 

na pozici a) hlavní stavbyvedoucí, b) 

technik - elektroinstalace,  c) 

restaurátor kamene, d) restaurátor 

štuku, e) restaurátor dřeva f) restaurátor 

skla s tím, že pozici hlavního 

stavbyvedoucího a technika – 

elektroinstalace, lze vykonávat 

prostřednictvím jedné osoby nebo 

prostřednictvím více (maximálně však 

dvou) osob, a dále pozici restaurátora 

kamene, restaurátora štuku, restaurátora 

dřeva a restaurátora skla, lze vykonávat 

prostřednictvím jedné osoby nebo 

prostřednictvím více (maximálně však 

čtyř) osob; jedna osoba tak může 

zastávat více pozic.  

V seznamu účastník uvede tyto 

informace: 1. jméno a příjmení, 2. pozice 

člena v týmu (např. hlavní 

stavbyvedoucí), 3. údaj o tom, zda se 

jedná o poddodavatele účastníka (do 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Seznam členů 

odborného týmu – 

čestné prohlášení 

účastníka ze dne 

22.0.2021 (el. 

podpis) 

Čestná prohlášení 

(3x) poddodavatele 

účastníka AVERS 

spol. s r.o. 

k pracovněpr. 

vztahu osob *******, 

****** a ****** ze 

dne 15.9.2021 (el. 

- hlavní stavbyvedoucí: ****** 

zaměstnanec účastníka 

- technik elektroinstalace:  

******, zaměstnanec 

účastníka 

- restaurátor kamene: ******, 

zaměstnanec poddodavatele 

účastníka AVERS spol. s r.o. 

- restaurátor štuku: ******, 

zaměstnanec poddodavatele 

účastníka AVERS spol. s r.o. 

- restaurátor dřeva: ******, 

zaměstnanec poddodavatele 

účastníka AVERS spol. s r.o. 

- restaurátor skla:_ ******, 

zaměstnanec poddodavatele 

účastníka Ateliér VITRAJ 

s.r.o.  
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této kategorie spadají jak osoby 

samostatně výdělečně činné, tak pozice 

zaměstnance, člena statutárního či 

kontrolního orgánu a prokuristy 

poddodavatele účastníka, přičemž tato 

osoba nemá současně s účastníkem 

sjednán pracovněprávní vztah) nebo 

zaměstnance účastníka (do této 

kategorie spadá nejenom 

pracovněprávní vztah osoby k 

účastníku, ale též výkon funkce ve 

statutárním či kontrolním orgánu 

účastníka a pozice prokuristy účastníka) 

s přesnou identifikací vztahu této osoby 

a účastníka.  

podpis) 

 

 

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona 

hlavní stavbyvedoucí:  

- doklad osvědčující odbornou 

způsobilost v oboru pozemní 

stavby ve smyslu zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů – doložit osvědčením o 

autorizaci v uvedeném oboru 

nebo v případě usazené osoby či 

hostující osoby potvrzením 

(osvědčením) o registraci 

v uvedeném oboru, 
- praxe v oboru pozemní stavby 

minimálně 10 let na pozici 

stavbyvedoucí – doložit profesním 

životopisem,  

- zkušenost na pozici 

stavbyvedoucího na alespoň 2 

referenčních zakázkách B (viz 

definice výše) – doložit profesním 

životopisem 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Osvědčení o 

autorizaci ve 

smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., pro 

osobu ********, č. 

autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 

23.6.2015 (kopie) 

Profesní životopis 

osoby ******* ze 

dne 10.9.2021 

(kopie) 

Objasnění a 

doplnění údajů a 

dokladů k nabídce 

k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce 

****** 

Autorizovaný technik v oboru 

pozemní stavby; 

Praxe v oboru pozemní stavby 

více než 10 let (min. od roku 

2010) 

Zkušenost v pozici 

stavbyvedoucího na 2 

zakázkách spočívajících ve 

stavebních úpravách 

(rekonstrukci) objektu nebo 

jeho části, který je jednoznačně 

nemovitou národní kulturní 

památkou v ČR ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo 

nemovitého objektu 

obdobného stupně památkové 

ochrany v zahraničí, a to se 

sjednanou cenou každé takové 

zakázky ve výši minimálně 
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přízemí 

staroměstské 

radnice“ ze dne 

11.10.2021 (el. 

podepsáno dne 

13.10.2021) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Osvědčení o 

autorizaci ve 

smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., pro 

*****, č. autorizace 

***** vydané 

ČKAIT dne 

23.6.2015 

(el.konverze) 

Profesní životopis 

osoby **** ******* ze 

dne 10.9.2021 (el. 

konverze) 

10.000.000,- Kč bez DPH: a) 

Obnova vybraných objektů v 

areálu NKP Hrad Strakonice – 

64,5 mil. Kč bez DPH, 

rekonstrukce a opravy části 

hradu za nepřetržitého 

provozu objektu. Termín 

plnění 07/2018 – 12/2020. 

Památková ochrana: kulturní 

památka rejst. č. ÚSKP 

35221/3-3945, stav ochrany: 

památkově chráněno, národní 

kulturní památka rejst. č. 

ÚSKP 196, stav ochrany: 

památkově chráněno. b) NKP 

SZ Hluboká nad Vltavou – 

rehabilitace interiéru 

prohlídkové trasy ve 2. patře – 

14 mil. Kč bez DPH, 

Památková ochrana: kulturní 

památka rejst. č. ÚSKP 

39530/3-102, stav ochrany: 

památkově chráněno, národní 

kulturní památka rejst. č. 

ÚSKP 246, stav ochrany: 

památkově chráněno. 

 

technik - elektroinstalace:  

- doklad osvědčující odbornou 

způsobilost v oboru technika 

prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů – 

doložit osvědčením o autorizaci 

v uvedeném oboru a specializaci 

nebo v případě usazené osoby či 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Osvědčení o 

autorizaci ve 

smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., pro 

osobu ******, č. 

Ing. Vít Hanke   

Autorizovaný inženýr v oboru 

technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická 

zařízení; 

Praxe minimálně 5 let v oboru 

technika prostředí staveb – 

elektrotechnická zařízení (18 

let praxe) 

Zkušenost v pozici osoby 

odpovědné za elektroinstalace 
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hostující osoby potvrzením 

(osvědčením) o registraci 

v uvedeném oboru,  
- praxi v oboru technika prostředí 

staveb – elektrotechnická zařízení 

minimálně 5 let – doložit 

profesním životopisem,  

- zkušenost na pozici technika či 

jiné osoby odpovědné za 

elektroinstalace na alespoň 1 

zakázce, jejíž součástí bylo též 

provedení elektroinstalací, a to 

v souhrnné sjednané ceně 

provedených elektroinstalací ve 

výši minimálně 2.500.000,- Kč bez 

DPH – doložit profesním 

životopisem. 

autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 

28.2.2002 (kopie) 

Životopis osoby 

****** ze dne 

21.9.2021 (kopie) 

Objasnění a 

doplnění údajů a 

dokladů k nabídce 

k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce 

přízemí 

staroměstské 

radnice“ ze dne 

11.10.2021 (el. 

podepsáno dne 

13.10.2021) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Osvědčení o 

autorizaci ve 

smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., pro 

osobu *********, č. 

autorizace ***** 

vydané ČKAIT dne 

28.2.2002 

(el.konverze) 

Životopis osoby 

******** ze dne 

21.9.2021 

(el.konverze) 

podílel na alespoň 1 zakázce 

na provedení elektroinstalací 

ve výši minimálně 2.500.000,- 

Kč bez DPH: Dřevařský 

pavilon, termín plnění - 

03/2015-11/2015, celková cena 

126,7 mil. Kč bez DPH. Jedná 

se o výstavbu Dřevařského 

pavilonu pro dodavatele 

Česká zemědělská univerzita v 

Praze. Jedná se o čtyřpodlažní 

budovu s přednáškovými sály, 

učebnami, prostorem skladu 

dřeva a autovýtahem. Zakázka 

obsahuje dodávku a montáž 

elektroinstalace (silnoproud a 

slaboproud) ve finančním 

objemu 15 mil. Kč bez DPH 

 

restaurátor kamene: 

- oprávnění k restaurování ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

******* 

Restaurátor s povolením 

k restaurování nefigurálních 
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pozdějších předpisů – doložit 

povolením k restaurování 

uměleckořemeslných nebo 

uměleckých děl z kamene (postačí 

nefigurálních, 

nepolychromovaných),  

- praxe s restaurováním 

uměleckořemeslných nebo 

uměleckých děl z kamene (postačí 

nefigurálních, 

nepolychromovaných) minimálně 

5 let – doložit profesním 

životopisem 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu ******, číslo 

povolení: 

ad3577/98, udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

21.4.1998 (kopie) 

Strukturovaný 

profesní životopis 

osoby ********  ze 

dne 15.9.2021 

(kopie) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu **** *******, 

číslo povolení: 

ad3577/98, udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

21.4.1998 (el. 

konverze) 

Strukturovaný 

profesní životopis 

osoby ********  ze 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných děl 

v kameni; 

Délka praxe s restaurováním 

nefigurálních 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných děl 

z kamene 21 let 
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dne 15.9.2021 (el. 

konverze) 

restaurátor štuku: 

- oprávnění k restaurování ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů – doložit 

povolením k restaurování 

uměleckořemeslných nebo 

uměleckých děl ze štuku (postačí 

nefigurálních, 

nepolychromovaných),  

- praxe s restaurováním 

uměleckořemeslných nebo 

uměleckých děl ze štuku (postačí 

nefigurálních, 

nepolychromovaných) minimálně 

5 let – doložit profesním 

životopisem 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu ********, číslo 

povolení: 6.856/95, 

udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

27.10.1995 (kopie) 

Strukturovaný 

profesní životopis 

osoby ******* ze 

dne 15.9.2021 

(kopie) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu ********, číslo 

povolení: 6.856/95, 

udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

******* 

Restaurátor s povolením 

k restaurování nefigurálních 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných děl ze 

štuku; 

Délka praxe s restaurováním 

nefigurálních 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných děl ze 

štuku 35 let 
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27.10.1995 (el. 

konverze) 

Strukturovaný 

profesní životopis 

osoby ******** ze 

dne 15.9.2021 (el. 

konverze) 

restaurátor dřeva: 

- oprávnění k restaurování ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů – doložit 

povolením k restaurování 

uměleckořemeslných nebo 

uměleckých děl ze dřeva (postačí 

nefigurálních, 

nepolychromovaných),  

- praxe s restaurováním 

uměleckořemeslných nebo 

uměleckých děl ze dřeva (postačí 

nefigurálních, 

nepolychromovaných) minimálně 

5 let – doložit profesním 

životopisem 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 (el. 

podpis) 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu ********, číslo 

povolení: 

11.027/90-PP, 

udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

13.9.1990 (kopie) 

Strukturovaný 

profesní životopis 

osoby ******* ze 

dne 15.9.2021 

(kopie) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

******* 

Restaurátor s povolením 

k restaurování dřevořezby bez 

polychromie, nábytku a 

intarzie; 

Délka praxe s restaurováním 

dřevořezby bez polychromie, 

nábytku a intarzie vč. 

restaurování nefigurálních 

nepolychromovaných 

uměleckořemeslných děl ze 

dřeva 29 let 
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20/1987 Sb., pro 

osobu *******, číslo 

povolení: 

11.027/90-PP, 

udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

13.9.1990 (el. 

konverze) 

Strukturovaný 

profesní životopis 

osoby ******* ze 

dne 15.9.2021 (el. 

konverze) 

restaurátor skla: 

- oprávnění k restaurování ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů – doložit 

povolením k restaurování  

uměleckořemeslných děl ze skla 

(postačí nefigurální, bez malby, 

bez dekoru), 
- praxe s restaurováním  

uměleckořemeslných děl ze skla 

(postačí nefigurální, bez malby, 

bez dekoru) minimálně 5 let – 

doložit profesním životopisem 

V nabídce: 

Čestné prohlášení 

(vzor ZD příloha č. 

4) účastníka ze dne 

22.9.2021 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu *******, číslo 

povolení: MK 

14844/2018 OPP, 

udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

27.2.2018 (kopie) 

Životopis - 

profesní 

osoby****** ze dne 

20.9.2021 (kopie) 

Objasnění a 

doplnění údajů a 

******* 

Restaurátor s povolením 

k restaurování 

uměleckořemeslných děl ze 

skla – uměleckořemeslných 

vitrají s malbou; 

praxe minimálně 5 let s 

restaurováním 

uměleckořemeslných děl ze 

skla, (7 let praxe) 
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dokladů k nabídce 

k veřejné zakázce 

„Rekonstrukce 

přízemí 

staroměstské 

radnice“ ze dne 

11.10.2021 (el. 

podepsáno dne 

13.10.2021) 

Na základě výzvy 

dle § 122 odst. 3 

zákona: 

Rozhodnutí o 

povolení 

k restaurování ve 

smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., pro 

osobu ******, číslo 

povolení: MK 

14844/2018 OPP, 

udělené 

Ministerstvem 

kultury ze dne 

27.2.2018 

(el.konverze) 

Životopis - 

profesní osoby 

******* ze dne 

20.9.2021 (el. 

podpis ze dne 

21.10.2021) 

 

3. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy podle 

ust. § 104 písm. a) zákona: 

 

Zadavatel nepožadoval. 
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4. Výsledek zkoušek vzorků podle § 104 písm. b) zákona 

 

Zadavatel nepožadoval. 
 

 

V Praze dne  

 

 

 

_________________________ 

Ing. Lukáš Stránský 

pověřený řízením odboru služeb MHMP 

 



Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 53 ze dne 17. 1. 2022 
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OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, 

jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice“ (dále jen „veřejná zakázka“) 

rozhodl v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ usnesením Rady HMP č. [bude 

doplněno] ze dne [bude doplněno] o vyloučení účastníka. 

Zadavatel v y l u č u j e ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku účastníka: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, právní forma: akciová společnost, sídlo: K 

Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  

a toto své rozhodnutí účastníku oznamuje. 

Zadavatel: 

Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 

IČO: 00064581 

 

Veřejná zakázka: 

„ Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice “ 

 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

K Vápence 2677  

530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 

IČO: 25253361 

ID DS: 55ndecw 

 



Stránka 2 z 2 

O d ů v o d n ě n í: 

Údaje a doklady předložené účastníkem nesplňují zadávací podmínky, když účastník 

neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu podmínek technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 

písm. a) ZZVZ, konkrétně dle čl. 5.4 písm. a) zadávací dokumentace, neboť žádná 

z účastníkem předložených referenčních zakázek nesplňuje požadavky zadavatele pro 

referenční zakázku A z hlediska věcného vymezení objektu, a pouze jedna z dodavatelem 

předložených referenčních zakázek splňuje požadavky zadavatele pro referenční zakázky B 

z hlediska věcného vymezení objektu, ačkoli zadavatel požadoval pro prokázání kvalifikace 

2 referenční zakázky B. 

 

V Praze dne  

 

 

 

_________________________ 

Ing. Lukáš Stránský 

pověřený řízením odboru služeb MHMP 

 



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - SLU 0044089 Úpravy objektů MHMP 0 0901 -1 280,00
MHMP - SLU 0042894 Rekonstrukce Staroměstské radnice 0 0901 1 280,00

C e l k e m 0,00

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 53 ze dne 17. 1. 2022

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 

Odbor/Organizace Úprava celkových 
nákladů  (v tis. Kč)

0,00
0,00

Číslo akce  Název akce Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)UZ ORJ
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Důvodová zpráva k tisku R-42289 

Základní údaje o zakázce: 

1. Název zakázky 

(dále jen „zakázka“) 

Rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice 

2a. Zadavatel Hlavní město Praha 

2b. Zadávající složka1 MHMP - SLU MHMP 

3a. Schválení záměru 

veřejné zakázky 

Záměr – usnesení Rady HMP č. 1712 ze dne 12.7.2021 (viz příloha č. 

2 k důvodové zprávě) 
 

 

3b. Koncepční 

materiál, na základě 

kterého se VZ zadává 

Studie – Staroměstská radnice a dům U Minuty – výňatek 1.NP, 

vypracovaná společností VPÚ DECO PRAHA a.s. v 5/2020, za cenu 

126.400,00 Kč bez DPH 

Projektová dokumentace vypracovaná společností VPÚ DECO 

PRAHA a.s., z 24. 03. 2021, za cenu 997.980,00 Kč bez DPH 

3c. Zajištěno 

financování 

v rozpočtu HMP 

Kapitálové výdaje odboru SLU MHMP v roce 2022 – 2023, kap. 0901, 

§ 6171, POL 6121; investiční akce č. 42894 – Rekonstrukce 

Staroměstské radnice 

4. Den zahájení2 31. 08. 2021 

5. Zákon zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) 

6. Typ zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Podlimitní veřejná zakázka 

7. Zastoupení 

odborným poradcem 

JUDr. Marianna Svobodová, advokát a společník advokátní 

kanceláře Duška & Svobodová, sídlo Václavská 316, 120 00 Praha 2, 

IČO: 66256658. Příkazní smlouva PRK/01/01/001964/2021 ze dne 07. 

04. 2021, uzavřená na základě veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Administrace VZ Rekonstrukce přízemí Staroměstské 

radnice“, za cenu 148.000,00 Kč bez DPH 

8. Předpokládaná 

hodnota v Kč bez 

DPH3 

29.545.321,00 Kč bez DPH, stanovena dne 01. 06. 2021. 

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě 

kontrolního rozpočtu z projektové dokumentace za stavební část 

(pro část VZ stavební práce) 25.552.676,40 Kč bez DPH, a pro část VZ 

Interiér ve výši 3.992.644,60 Kč bez DPH (viz příloha č. 1 k důvodové 

zprávě) 

9. Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení 

Další relevantní údaje o zakázce4: 

 
1 Např. odbor MHMP, Městská policie HMP aj. 
2 ust. § 53 ZZVZ. 
3 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu zejm. 

ust. § 16 ZZVZ; bližší údaje obsahuje dokumentace VZ. 
4 Vždy alespoň velmi stručný popis průběhu řízení a stavu, ve kterém se nachází, popř. jiné relevantní informace ve 

vztahu k druhu řízení. 
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Předmět plnění zakázky: 

Předmět plnění zakázky je rozdělen na dvě části – část zakázky stavební práce, která je 

zadávána v tomto zadávacím řízení, a část zakázky interiér, jež zahrnuje vybavení nábytkem, 

mobiliářem a AV technikou, která není zadávána v tomto zadávacím řízení a bude zadána 

v samostatném zadávacím řízení pro tuto část, a to též formou zjednodušeného podlimitního 

řízení. 

Předmětem plnění zadávané části zakázky - část veřejné zakázky stavební práce je provedení 

stavebních prací v přízemí budovy „Staroměstské radnice“, opravy a úpravy technologických 

zařízení a technologických rozvodů umístěných v suterénu nebo přízemí budovy, a to v 

rozsahu dle projektové dokumentace (viz výše). 

Plnění zakázky dále zahrnuje, mimo jiné, i tato plnění: 

zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem; 

odborné restaurátorské opravy kamenných podlah, podlah a schodiště, přemístění skleněné 

plastiky, tedy restaurování dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Průběh zadávacího řízení: 

 

Zadávací řízení k zakázce bylo zahájeno dne 31. 08. 2021 uveřejněním výzvy k podání 

nabídek a zadávací dokumentace vč. příloh - vzorových čestných prohlášení, závazného 

návrhu smlouvy, soupisu prací se slepým výkazem výměr a projektovou dokumentací, na 

profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 22. 09. 2021, 10:00 hod. (vše 

ke stažení na profilu zadavatele – Tender arena, ID: SLU/ZP/0003/21, 

Odkaz: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-

zadavatelu/detail/Z0001501/zakazka/449889).  

 

V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 5 žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace, přičemž zadavatel na veškeré žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

řádně odpověděl. V souvislosti se žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel 

prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 04. 10. 2021, 10:00 hod. (vše ke stažení na profilu 

zadavatele – Tender arena, viz výše).   

 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, plnící též funkci komise pro otevírání obálek 

s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, (dále jen „komise“) byla jmenována dne 

13. 07. 2021 (viz příloha č. 3 k důvodové zprávě). 

 

Otevírání (odtajnění) nabídek bylo komisí provedeno dne 04. 10. 2021, o tomto pořídila 

komise písemný protokol (viz příloha č. 4 k důvodové zprávě).  

 

Ve lhůtě pro podání nabídek byly prostřednictvím profilu zadavatele (Tender arena) 

doručeny 3 nabídky těchto účastníků: 

 

- POHL cz, a.s., IČO: 25606468, sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky; 

- S u b t e r r a a.s., IČO: 45309612, sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8; 

- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, sídlo: K Vápence 2677, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice 

 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501/zakazka/449889
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501/zakazka/449889
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Po provedeném otevírání nabídek komise pokračovala ve svém jednání dne 06. 10. 2021, 

úvodním posouzením splnění podmínek účasti u všech účastníků s tím, že zadavateli 

doporučila všechny účastníky vyzvat k doplnění/objasnění dokladů a údajů v nabídce (viz 

příloha č. 5 k důvodové zprávě). Všichni účastníci doručili odpověď na žádost zadavatele ve 

stanovené lhůtě.  

 

Na svém dalším jednání dne 19. 10. 2021 komise provedla posouzení objasnění a doplnění 

údajů a dokladů doručených účastníky k výzvě zadavatele. Účastník POHL cz, a.s. a účastník 

S u b t e r r a a.s. splnili podmínky účasti v zadávacím řízení. Účastník Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s. nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Komise současně dne 19. 10. 2021 

provedla podle kritérií hodnocení stanovených v zadávací dokumentaci hodnocení nabídek 

v němž hodnotila nabídky všech uchazečů s tím, že nabídka účastníka POHL cz, a.s. byla 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější. Komise na svém jednání dne 19. 10. 2021 

zadavateli doporučila účastníka POHL cz, a.s.  vyzvat k předložení originálů nebo ověřených 

kopií dokladů ke kvalifikaci, které nemá zadavatel k dispozici, a dokladů k referenčním 

zakázkám. Účastník POHL cz, a.s. doručil odpověď na žádosti zadavatele (zadavatel v této 

souvislosti zasílal dvě žádosti) ve stanovené lhůtě (viz příloha č. 6 k důvodové zprávě). 

 

Na svém dalším jednání dne 26. 10. 2021 komise provedla (dokončila) posouzení splnění 

podmínek účasti účastníka POHL cz, a.s. včetně doručených originálů/úředně ověřených 

dokladů ke kvalifikaci a referenčním zakázkám (viz příloha č. 7 k důvodové zprávě). 

 

Komise následně dne 10. 12. 2021 na základě interních doporučení zadavatele pokračovala ve 

své činnosti v tomto zadávacím řízení a přistoupila k dokončení (shrnutí) posouzení splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace všech 

účastníků s tím, že následně provede hodnocení nabídek pouze těch účastníků, kteří splňují 

podmínky účasti v zadávacím řízení v plném rozsahu, tedy u nich není dán důvod pro 

vyloučení účastníka zadávacího řízení, předchozí hodnocení nabídek provedené komisí dne 

19.10.2021 komise revokovala. Komise se usnesla na tom, že účastník POHL cz, a.s. a účastník 

S u b t e r r a a.s. splnili podmínky účasti v zadávacím řízení a účastník Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s. nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, když účastník Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s. neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu podmínek technické kvalifikace dle 

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, konkrétně dle čl. 5.4 písm. a) zadávací dokumentace, neboť žádná 

z účastníkem předložených referenčních zakázek nesplňuje požadavky zadavatele pro 

referenční zakázku A z hlediska věcného vymezení objektu, a pouze jedna z dodavatelem 

předložených referenčních zakázek splňuje požadavky zadavatele pro referenční zakázky B 

z hlediska věcného vymezení objektu, ačkoli zadavatel požadoval pro prokázání kvalifikace 

2 referenční zakázky B. Komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s. ze zadávacího řízení dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ z důvodu, že 

údaje a doklady předložené tímto účastníkem nesplňují zadávací podmínky a nabídku 

účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v rámci hodnocení nabídek nehodnotila (viz 

příloha č. 8 k důvodové zprávě). 

 

Komise současně dne 10. 12. 2021 provedla podle kritérií hodnocení stanovených v zadávací 

dokumentaci hodnocení nabídek s tím, že nabídka účastníka POHL cz, a.s. byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvhodnější. 
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Kritéria hodnocení: 

 

 Kritéria hodnocení Váha 

A. Nabídková cena v Kč bez DPH 70 % 

B. Počet referenčních zakázek dodavatele  15 % 

C.  Délka záruční doby 15 % 

 

Výsledek hodnocení: 

 

Účastník Nabídková cena 

(Kč bez DPH) 

Počet 

ref. 

zakázek 

Délka 

záruč. 

doby    

(v 

měs.) 

Počet 

bodů 

celkem 

Výsledné 

pořadí 

POHL cz, a.s., IČO: 

25606468, právní forma: 

akciová společnost, sídlo: 

Na Pomezí 2483, 252 63 

Roztoky 29 982 186,55 6 72 97,00 1 

S u b t e r r a a.s., IČO: 

45309612, právní forma: 

akciová společnost, sídlo: 

Koželužská 2246/5, Libeň, 

180 00 Praha 8 33 380 320,00 1 60 75,37 2 

 

Komise současně dokončila posouzení splnění podmínek účasti účastníka POHL cz, a.s. 

jakožto vybraného dodavatele. Vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti v tomto 

zadávacím řízení (viz příloha č. 9 k důvodové zprávě). 

 

Z výše uvedených důvodů je navrhováno rozhodnout o výběru dodavatele POHL cz, a.s., 

IČO: 25606468, právní forma: akciová společnost, sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky. 

 

Nabídková cena vybraného dodavatele POHL cz, a.s. je o 17 % vyšší, než byla stanovena 

předpokládaná hodnota zakázky, avšak zadavatel od vydání projektové dokumentace 

v 03/2021 nemohl předvídat takto dynamický vývoj cen ve stavebnictví v r. 2021, kdy ceny 

jednotlivých stavebních materiálů skokově narostly průměrně o 20 %. I s ohledem k 

nabídkové ceně účastníka druhého v pořadí, považuje zadavatel nabídkovou cenu 

vybraného dodavatele za přiměřenou s ohledem k předmětu plnění zakázky. 

 

V tomto zadávacím řízení nebyly podány námitky. 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – záznam o stanovení předpokládané hodnoty 

č. 2 - záměr 
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č. 3 - jmenování komise 

č. 4 – protokol o otevírání nabídek 04. 10. 2021 

č. 5 - protokol z jednání komise 06. 10. 2021 

č. 6 - protokol z jednání komise 19. 10. 2021 

č. 7 - protokol z jednání – posouzení splnění podmínek účasti 26. 10. 2021 

č. 8 - protokol z jednání komise 10. 12. 2021 

č. 9 - protokol z jednání – posouzení splnění podmínek účasti 10. 12. 2021 

č. 10 – Prohlášení administrátora zakázky 

č. 11 – Srovnávací tabulky ROZ 

 

Pozn.: Přílohy č. 3 až 9 nejsou určeny ke zveřejnění, neboť se jedná o dokumenty, které slouží 

pouze k interním potřebám za účelem připomínkování materiálu.  
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