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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
obdobně k ustanovení § 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 
1.1. Název veřejné zakázky: Obecní ú řad Seloutky  
1.2. Profil zadavatele: Identifikátor zakázky: VZ0010808 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Obec Seloutky 
       Sídlo: Seloutky, Seloutky 58, PSČ 798 04 Určice 
       IČ: 00488551 
1.4. Druh veřejné zakázky: Stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
2. ÚDAJE O PŘÍTOMNÝCH ČLENECH KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
Otevírání obálek s nabídkami byli přítomni níže uvedení členové komise: 
Předseda komise  : Ing. Radomír Bábek 
Člen komise  : František Kaprál 
Člen komise   : Dr. Rostislav  Čech (externí odborný poradce) 
 
Otevírání obálek s nabídkami byli přítomni níže uvedení zástupci zadavatele: 
pí. Zdena Hacurová, zapisovatel 
 
3. ÚDAJE O MÍSTĚ A DATU KONÁNÍ 
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 18.05.2016 v 18:00 hod. v prostorách zadavatele:                   
Obecní úřad Seloutky, Seloutky 58, PSČ 798 04 Určice, zasedací místnost v I. patře. 
 
 
4. ZÁZNAM O KONTROLE P ŘEVZATÝCH NABÍDEK 
Komise převzala od zadavatele seznam podaných nabídek a celkem 11 nabídek, které byly podány v řádné lhůtě 
stanovené pro podání nabídek a které jsou zapsány do seznamu podaných nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto 
protokolu.  
Komise provedla kontrolu nabídek a konstatuje, že všechny obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich 
obsah nedá vyjmout a jsou neporušeny. 
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky. 
Členové komise se seznámili s identifikací uchazečů, kteří podali nabídky.  
Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a v souladu s ustanovením § 69 zákona o VZ správně označené. 
 
Kontrola nabídky v souladu s ustanovením § 71 odst.  8 zákona o VZ  

a) je nabídka zpracována v českém jazyku 
b) je návrh smlouvy o dílo zpracovanou uchazečem podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče  
c)   jsou vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace 

 
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami a ke kontrole nabídek v tom pořadí, v jakém byly doručeny a 
zapsány do seznamu podaných nabídek.  
 
 
5. ZÁZNAM O VÝSLEDKU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMIÍ 
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla) a 
zaprotokolovala následující údaje: 
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Nabídka č.    1 
Obchodní firma    : G&G Building s.r.o. 
Sídlo     : Ostrava-Hukvaldy, 28. Října 1584/281, PSČ 709 00 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 277 84 231 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 230 528,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    2 
Obchodní firma    : Stavby Krej čí s.r.o. 
Sídlo     : Prostějov, Plumlovská 4618/29a, PSČ 796 01 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 294 56 291 
Nabídnutá cena bez DPH  : 8 127 368,41,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    3 
Obchodní firma    : Prost ějovská stavební spole čnost-PROSTAS, s.r.o. 
Sídlo     : Prostějov, Ječmínkova 1981/11, PSČ 796 01 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 607 22 291 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 635 105,75,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    4 
Obchodní firma    : SOFIZO s.r.o. 
Sídlo     : Smržice 386, PSČ 798 17 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 255 53 437 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 299 753,95,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
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Nabídka č.    5 
Obchodní firma    : KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o. 
Sídlo     : Prostějov, Za Brněnskou ulicí 4292, PSČ 796 01 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 283 19 401 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 855 219,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    6 
Obchodní firma    : Karnet a.s. 
Sídlo     : Brno-Slatina, Tuřanka 574/34, PSČ 627 00 
Právní forma : Akciová společnost 
IČ     : 277 38 248 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 958 956,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    7 
Obchodní firma    : NOSTA, s.r.o. 
Sídlo     : Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 01 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 476 71 416 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 780 000,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    8 
Obchodní firma    : Stavební spole čnost NAVRÁTIL, s.r.o. 
Sídlo     : Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 469 72 021 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 480 794,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
 



 

Strana 4 (celkem 5)  

 
Nabídka č.    9 
Obchodní firma    : HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. 
Sídlo     : Olomouc-Hodolany, Tovární 1129/41a, PSČ 779 00 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 451 95 706 
Nabídnutá cena bez DPH  : 6 890 535,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    10 
Obchodní firma    : POZEMSTAV Prost ějov, a.s. 
Sídlo     : Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01 
Právní forma : Akciová společnost 
IČ     : 255 27 380 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 854 599,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
Nabídka č.    11 
Obchodní firma    : 1. VASTO spol. s r.o.  
Sídlo     : Vsetín, Na Dolansku 295/9, PSČ 755 01 
Právní forma : Společnost s ručením omezeným 
IČ     : 410 84 900 
Nabídnutá cena bez DPH  : 7 070 262,15,- Kč 
 
Výsledek kontroly splnění zadávacích podmínek 
Nabídka je zpracována v českém jazyku       ano  
Návrh smlouvy o dílo je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  ano  
Vyplněné povinné přílohy zadávací dokumentace      ano 
Závěr Nabídka vyhověla kontrole úplnosti a bude zařazena do dalšího hodnocení nabídek. 
 
 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Otevírání obálek s nabídkami byli přítomni tito zástupci uchazečů (viz. příloha č.2) : 
SOFIZO s.r.o. 
Stavební spole čnost NAVRÁTIL, s.r.o. 
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. 
Stavby Krej čí s.r.o. 
NOSTA, s.r.o. 
Prost ějovská stavební spole čnost-PROSTAS, s.r.o. 
POZEMSTAV Prost ějov, a.s. 
1. VASTO spol. s r.o. 
 
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami podána žádná jiná 
nabídka.  
 
Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno v 18:45 hod. 
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7. PŘÍLOHY 
Příloha č.1: Seznamu podaných nabídek 
Příloha č.2: Prezenční listina zástupců uchazečů 
Příloha č.3: Protokol o posouzení kvalifikace 
 
 
 
8. PODPISY PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ (NÁHRADNÍKŮ) KOMISE 
Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.  
 
 
 
V Seloutkách, dne: 18.05.2016 
 
Předseda komise  : Ing. Radomír Bábek 
 
Člen komise  : František Kaprál 
 
Člen komise   : Dr. Rostislav  Čech (externí odborný poradce) 
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Seznam podaných nabídek  
Zadávací řízení (druh)  – veřejná zakázka na stavební práce zadaná jako zjednodušené podlimitní řízení podle § 25, 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ, nebo zákona). 

Předmět (název) ve řejné zakázky: OBECNÍ Ú ŘAD SELOUTKY 

 
Lhůta pro podání nabídky : Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.května 2016 v 18:00 hod. 
 

Poř. 
č.: 

Obchodní jméno  
uchaze če 

Jméno zástupce 
uchaze če 

Odeslání výzvy Předání Zadávací 
dokumentace 

Časový údaj o p ředání 
nabídky 

Způsob 
doru čení 
nabídky 

Poznámka  
Datum Způsob Datum Způsob Datum Čas 

1. G&G Building s.r.o.  08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 11:20 hod. Česká pošta  

2. Stavby Krejčí s.r.o. Ing. Petr Heinisch 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 14:35 hod. Osobně  

3. Prostějovská stavební 
společnost-PROSTAS, s.r.o. Ing. Josef Petržela 08.04.2016 Písemná výzva 

zadavatele 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 14:45 hod. Osobně Oslovený uchazeč 

4. SOFIZO s.r.o. Zdeněk Ondroušek 08.04.2016 Písemná výzva 
zadavatele 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 15:20 hod. Osobně Oslovený uchazeč 

5. KONSTRUKTA - STAVBY 
s.r.o. Jiří Musil 08.04.2016 

Písemná výzva 
zadavatele 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 15:24 hod. Osobně Oslovený uchazeč 

6. Karnet a.s. Michaela Dvorská 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 16:15 hod. Osobně  

7. NOSTA, s.r.o. Štěpán Gavenda 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 17:00 hod. Osobně  
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8. Stavební společnost 
NAVRÁTIL, s.r.o. 

David Kočí 08.04.2016 Písemná výzva 
zadavatele 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 17:06 hod. Osobně Oslovený uchazeč 

9. HORSTAV Olomouc, spol. 
s r.o. Ing. Marek Studený 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 17:33 hod. Osobně  

10. POZEMSTAV Prostějov, a.s. Milan Grmela 08.04.2016 Písemná výzva 
zadavatele 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 17:36 hod. Osobně Oslovený uchazeč 

11. 1. VASTO spol. s r.o. Jaroslav Strnadel 08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

08.04.2016 

Profil zadavatele: 
Identifikátor 

zakázky 
VZ0010808 

18.05.2016 17:40 hod. Osobně  

 
 
V Seloutkách, dne: 18.května 2016 
 
 
 
Za zadavatele 
 
 
František Kaprál, starosta obce 
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PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE UCHAZEČŮ 
  
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 
1.1. Název veřejné zakázky: Obecní ú řad Seloutky  
1.2. Profil zadavatele: Identifikátor zakázky: VZ0010808 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Obec Seloutky 
       Sídlo: Seloutky, Seloutky 58, PSČ 798 04 Určice 
       IČ: 00488551 
1.4. Druh veřejné zakázky: Stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 
 
2. ÚDAJE O PŘÍTOMNÝCH ČLENECH KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
Otevírání obálek s nabídkami byli přítomni níže uvedení členové komise: 
Předseda komise  : Ing. Radomír Bábek 
Člen komise  : František Kaprál 
Člen komise   : Dr. Rostislav  Čech (externí odborný poradce) 
 
Otevírání obálek s nabídkami byli přítomni níže uvedení zástupci zadavatele: 
pí. Zdena Hacurová, zapisovatel 
 
3. ÚDAJE O MÍSTĚ A DATU KONÁNÍ 
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 18.05.2016 v 18:00 hod. v prostorách zadavatele:                   
Obecní úřad Seloutky, Seloutky 58, PSČ 798 04 Určice, zasedací místnost v I. patře. 
 
Pořadové číslo uchazeče č. 1 

Obchodní firma  G&G Building s.r.o.  

Sídlo Ostrava-Hukvaldy, 28. Října 1584/281, PSČ 709 00 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
IČO 277 84 231 
Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
a) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 21.4.2016 
Doložen výpisem ze živnostenského rejstříku, ze dne 
21.4.2016 
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b) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 2 

Obchodní firma  Stavby Krej čí s.r.o.  

Sídlo Prostějov, Plumlovská 4618/29a, PSČ 796 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 294 56 291 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 
výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
c) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
d) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 1.4.2016 
Doložen výpisem ze živnostenského rejstříku, ze dne 
3.4.2015.  
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dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 3 

Obchodní firma  Prost ějovská stavební spole čnost-PROSTAS, s.r.o.  

Sídlo Prostějov, Ječmínkova 1981/11, PSČ 796 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 607 22 291 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
e) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
f) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 
 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 9.5.2016 
 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   
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Pořadové číslo uchazeče č. 4 

Obchodní firma  SOFIZO s.r.o.  

Sídlo Smržice 386, PSČ 798 17 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 255 53 437 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
g) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
h) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 16.5.2016 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 5  

Obchodní firma  KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.  

Sídlo Prostějov, Za Brněnskou ulicí 4292, PSČ 796 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 283 19 401 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 

ČP- doloženo a podepsáno 
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předpokladů prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
i) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
j) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 18.5.2016 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 6  

Obchodní firma  Karnet a.s.  

Sídlo Brno-Slatina, Tuřanka 574/34, PSČ 627 00 
Právní forma Akciová společnost 

IČO 277 38 248 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
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Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
k) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
l) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 22.2.2016 
Doložen výpisem ze živnostenského rejstříku, ze dne 
22.2.2016 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 7  

Obchodní firma  NOSTA, s.r.o. 

Sídlo Nový Jičín, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 476 71 416 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 23.3.2016 
Doložen výpisem ze živnostenského rejstříku, ze dne 
23.3.2016 



 

Příloha č.3  Protokolu o otevírání obálek                                                                                                                           Strana 7 (celkem 10)  

 

veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
m) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
n) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 8 

Obchodní firma  Stavební spole čnost NAVRÁTIL, s.r.o. 

Sídlo Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
IČO 469 72 021 
Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
o) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 28.4.2016 
Doložen výpisem ze živnostenského rejstříku, ze dne 
28.4.2016 
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p) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 9  

Obchodní firma  HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.  

Sídlo Olomouc-Hodolany, Tovární 1129/41a, PSČ 779 00 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 421 96 868 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
q) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
r) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 

Doložen výpis z obchodního rejstříku, ze dne 28.4.2016 
Doložen výpisem ze živnostenského rejstříku, ze dne 
28.4.2016 
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dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

Pořadové číslo uchazeče č. 10  

Obchodní firma  POZEMSTAV Prost ějov, a.s. 

Sídlo Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01 
Právní forma Akciová společnost 

IČO 255 27 380 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
s) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
t) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Doložen výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ze 
dne 27.4.2016 
 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   
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Pořadové číslo uchazeče č. 11  

Obchodní firma  1. VASTO spol. s r.o.  

Sídlo Vsetín, Na Dolansku 295/9, PSČ 755 01 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 410 84 900 

Prokázání 
základních 
kvalifikačních 
předpokladů 

dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení, podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče. 

ČP- doloženo a podepsáno 

Prokázání 
profesních 
předpokladů 

dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
uchazeč, který disponuje výpisem z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
Splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 písm. b) zákona 
prokáže uchazeč, který disponuje 
živnostenským oprávněním pro 
předmět odpovídající předmětu 
veřejné zakázky, případně výpisem ze 
živnostenského rejstříku, z kterého 
tohoto oprávnění vyplývá. 
 

výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento 
výpis prokázání splnění 
u) základních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a 
v) profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v 
jakém doklady prokazující splnění 
těchto profesních kvalifikačních 
předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání 
splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nesmí být k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší než 3 
měsíce. 

Doložen výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ze 
dne 31.3.2016 
 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
veřejnou zakázku 

ČP- doloženo a podepsáno 
 

Uchazeč prokázal kvalifikaci   

 

V Seloutkách, dne: 18.05.2016 
 
Předseda komise  : Ing. Radomír Bábek 
 
Člen komise  : František Kaprál 
 
Člen komise   : Dr. Rostislav  Čech (externí odborný poradce) 
 


