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DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

„Centrum péče Čerčany“  
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   TŘI, z.ú. 
Právní forma zadavatele:  161 - Ústav 

Sídlo zadavatele:                  Sokolská 584, 257 22 Čerčany 

Zadavatele zastupuje:            PharmDr. Monika Horníková, MHA, ředitelka 

IČO zadavatele:                            18623433 

Druh zadávacího řízení:  Z J E D N O D U Š E N É  P O D L I M I T N Í  Ř Í Z E N Í    

dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) 

 Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 

 

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 

V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky oznamuji tímto níže uvedené údaje o výběru 

dodavatele dle ustanovení § 50 zákona: 

I. Výsledek hodnocení nabídek 

Výsledné pořadí hodnocených nabídek dle výše nabídkových cen stanovila pověřená osoba 

zadavatele takto: 

výsledné 

pořadí 
číslo 

nabídky 
název, právní forma, sídlo a IČO účastníka výše nabídkové ceny 

 v Kč bez DPH 

I. 1 
HORA s.r.o. 

Tržní 274/2 Tábor 390 01, IČO: 26015889 
14 785 618,46 

II. 2  
ECOSTAV s.r.o. 

Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27107167 
18 670 765,00 

 

Z dalšího průběhu zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 

II. Odůvodnění výběru dodavatele 

Na základě hodnocení nabídek pověřenou osobou zadavatele zadavatel v souladu 

s ustanovením § 122, odst. (1) zákona obdobně dne 22. 6. 2021 rozhodl, že vybraným 

dodavatelem k uzavření smlouvy k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: „Centrum 

péče Čerčany“ je dodavatel: 

HORA s.r.o. 

Tržní 274/2 Tábor 390 01, IČO: 26015889 
 

Pověřená osoba a zadavatel provedli u tohoto účastníka s kladným výsledkem posouzení 

podmínek účasti v souladu s ustanovením § 39, odst. 5 zákona včetně prokázání splnění 

kvalifikace v době podání nabídky v souladu s ustanovením § 37 odst. 1, písm. a) zákona. 

Účastník v nabídce prokázal kvalifikaci těmito doklady: 

I. K prokázání základní způsobilosti bylo dle části 6.2.1. průvodní textové části ZD předloženo: 
 -prohlášení o splnění základní způsobilosti dle Přílohy č. 4 PTČ ZD-elektronicky podepsaný 

originál 

II. K prokázání profesní způsobilosti bylo dle části 6.2.2. průvodní textové části ZD předloženo: 
 - výpis z obchodního rejstříku-el. podepsaný originál 

 - výpis ze Živnostenského rejstříku-el. podepsaný originál 
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III. K prokázání technické kvalifikace bylo dle části 6.2.3. průvodní textové části ZD 

předloženo: 

- Seznam významných staveb obdobného charakteru-el. podepsaný originál 

- 2 osvědčení objednatelů o řádném plnění významných staveb-v kopii jako prostý sken 

- požadovaný certifikát a osvědčení o tom, že jako dodavatel je odborně proškolen výrobcem 

vnějšího kontaktního certifikovaného zateplovacího systému z minerální vlny WEBER s platným 

Evropským technickým schválením-v kopii jako prostý sken 

 

Požadovaná úroveň technické kvalifikace dle požadavků zadavatele byla účastníkem 

v Seznamu staveb prokázána těmito zakázkami: 

 
Název a 

 finanční hodnota zakázky 

v Kč bez DPH 

Popis a rozsah zakázky 
Objednatel zakázky 

(název, IČO) 

Doba realizace 

zakázky od.... do..... 

*Komunitní centrum Pacov 

35,6 mil. Kč bez DPH 

ZTI, elektřina, topení, plyn v rozsahu 

5 mil. Kč bez DPH, zateplení obvod. pláště 

budovy fasád. miner. vlnou o ploše 1454 m2 

Město Pacov, IČ: 

00248789  

2/2019 – 10/2019 

*Rekonstrukce zázemí 

sportovně relaxačního areálu 

Veselí nad Lužnicí – opakovaná 

VZ, 37,4 mil. Kč bez DPH 

ZTI, elektřina, topení, plyn v rozsahu 

3,7 mil. Kč bez DPH, vzduchotechnika 

s rekuperací tepla ze vzduchu výkon VZTJ 

3792 m3/hod 

Město Veselí nad 

Lužnicí, IČ: 00253081 

9/2016 – 9/2018 

 

*K uvedeným zakázkám bylo účastníkem předloženo i Osvědčení objednatele 
 

III. Poučení o lhůtě pro podání námitek 

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. 

 

IV. Doručení oznámení 

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53, odst. (5) zákona vyhradil právo uveřejnit oznámení 

o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele 

považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na 

profilu zadavatele. 

 

 

V Kutné Hoře dne 22. 6. 2021. 

Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 


