OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ
O VÝBĚRU DODAVATELE
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
MMN, a.s. JILEMNICE – PRACOVIŠTĚ MR
7182

Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:

MMN, a.s.
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
05421888
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

2. VÝBĚR DODAVATELE
Jako administrátor výše uvedeného zadávacího řízení Vám oznamujeme, že zadavatel podle
ustanovení § 122 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen zákon) vybral k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku účastníka zadávacího řízení MBQ
s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 24247677, jehož nabídka
byla v rámci hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Jako kritérium pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele byla zadavatelem stanovena
ekonomická výhodnost nabídek, posuzována dle následujících kritérií hodnocení:
Hodnotící kritérium

Váha

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

80 %

Lhůta plnění

20 %

Nabídka vybraného dodavatele obsahuje nabídkovou cenu ve výši 7 641 848,00 Kč bez
DPH a nabídková cena nebyla posouzena jako mimořádně nízká dle § 113 odst. 1 zákona.
Nabídka vybraného dodavatele obsahuje lhůtu plnění v délce 90 kalendářních dnů. Vybraný
dodavatel dosáhl v obou dílčích kritériích nejvýhodnější nabídky a nabídka vybraného
dodavatele se podle stanovených pravidel hodnocení umístila jako první v pořadí
Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a předložil doklady nezbytné
pro poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 zákona.

3. POSOUZENÍ NABÍDKY Z HLEDISKA SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ
A POŽADAVKŮ ZADAVATELE
SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název dokladu
Čestné prohlášení § 74
odst. 1 písm. b) a c)

Strana
nabídky

Datum
vyhotovení

Forma dokladu

není

18.3.2021

Ověřená kopie

Poznámka

Výpis z rejstříku trestů
právnických osob
Výpis z rejstříku trestů
fyzických osob (statutární
orgán)
Výpis z rejstříku trestů
fyzických osob (statutární
orgán)
Potvrzení ze SSZ
Potvrzení finančního
úřadu
Výpis z obchodního
rejstříku

není

25.1.2021

Ověřená kopie

MBQ s.r.o.

není

19.1.2021

Ověřená kopie

Dušan Mráz

není

25.1.2021

Ověřená kopie

Filip Balatka

není

21.1.2021

Originál v nabídce

není

19.2.2021

Originál v nabídce

není

4.2.2021

Ověřená kopie

SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Strana
nabídky

Datum
vyhotovení

Forma dokladu

Výpis z obchodního
rejstříku

není

4.2.2021

Ověřená kopie

ŽL – Provádění staveb

není

4.2.2021

Ověřená kopie

Název dokladu

Poznámka

Výpis z živnostenského rejstříku

SPLNĚNÍ TECHICKÉ KVALIFIKACE

Referenční zakázka č. 1
zakázka, jejímž předmětem nebo součástí byly stavební úpravy budov, kde hodnota zakázky činila nejméně 5 mil.
Kč bez DPH
Interiér zákrokových sálů pro Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
Název zakázky
včetně vzduchotechniky a chlazení
Objednatel
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, s.r.o.
Termín dokončení
04/2020
Celkový finanční objem zakázky
7,5 mil. Kč
bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky byly stavební úpravy
Ano
budov
Osvědčení objednatele – název
Referenční list
dokladu
Označení osoby, kt. doklad
Podpis nečitelný – Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, s.r.o., ze dne
vyhotovila a datum
17.7.2020
Strana nabídky
Není
Forma dokladu (formulář)
Ověřená kopie
Forma dokladu (osvědčení
Ověřená kopie
objednatele)
Referenční zakázka č. 2
zakázka, jejímž předmětem nebo součástí byly stavební úpravy budov, kde hodnota zakázky činila nejméně 5 mil.
Kč bez DPH
Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda
Název zakázky
Trutnov
Objednatel
Město Trutnov
Termín dokončení
07/2020

Celkový finanční objem zakázky
bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky byly stavební úpravy
budov
Osvědčení objednatele – název
dokladu
Označení osoby, kt. doklad
vyhotovila a datum
Strana nabídky
Forma dokladu (formulář)
Forma dokladu (osvědčení
objednatele)

36,01 mil. Kč
Ano
Referenční list
Ing. Tomáš Hocke – starosta, ze dne 12.8.2020
Není
Ověřená kopie
Ověřená kopie

Referenční zakázka č. 3
zakázka, jejímž předmětem nebo součástí byly stavební úpravy budov, kde hodnota zakázky činila nejméně 5 mil.
Kč bez DPH
Název zakázky
Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou
Objednatel
Liberecký kraj
Termín dokončení
06/2020
Celkový finanční objem zakázky
14,01 mil. Kč
bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky byly stavební úpravy
Ano
budov
Osvědčení objednatele – název
Referenční list
dokladu
Označení osoby, kt. doklad
Podpis nečitelný – Liberecký kraj, ze dne 18.8.2020
vyhotovila a datum
Strana nabídky
Není
Forma dokladu (formulář)
Ověřená kopie
Forma dokladu (osvědčení
Ověřená kopie
objednatele)
Referenční zakázka č. 4
zakázka, jejímž předmětem nebo součástí byly stavební úpravy budov, kde hodnota zakázky činila nejméně 5 mil.
Kč bez DPH
10-ti letá modernizace, rekonstrukce parkoviště a stabilizace opěrné
Název zakázky
stěny Prodejny Lídl Trutnov, Pražská 2148
Objednatel
Lidl Česká republika, v.o.s.
Termín dokončení
06/2018
Celkový finanční objem zakázky
28,02 mil. Kč
bez DPH
Předmětem nebo součástí
zakázky byly stavební úpravy
Ano
budov
Osvědčení objednatele – název
Referenční list
dokladu
Označení osoby, kt. doklad
Marek Kottnauer, ze dne 8.7.2018
vyhotovila a datum
Strana nabídky
Není
Forma dokladu (formulář)
Ověřená kopie

Forma dokladu (osvědčení
objednatele)

Ověřená kopie

4. IDENTIFIKACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ DODAVATELE
Zadavatel ověřil údaje o skutečných majitelích dodavatele v evidenci údajů o skutečných
majitelích, přičemž dodavatel MBQ s.r.o. je v registru řádně zaevidován. Zadavatel nemá
informace o tom, že by zde uvedené osoby byly v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou nebo v souvislosti se zadavatelem ve střetu zájmů.

5. POUČENÍ
Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli
v souladu s ustanovením § 241 zákona do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele. Před uplynutím lhůty pro podání námitek, nesmí zadavatel podle § 246 odstavec
1 zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
Účastník zadávacího řízení se rovněž může písemně vzdát práva na podání námitek
v souladu s ustanovením § 243 ZZVZ.
Případné námitky nebo vzdání se práva na podání námitek doručte elektronicky na adresu
pavel.mitas@rts.cz.
Příloha:
Zpráva o hodnocení

Pavel
Mitáš
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