OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Městská část Praha - Vinoř
Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř
00240982
Františkem Švarcem, starostou

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO:
12493031
Veřejná zakázka: Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoř

I.
Zadavatel tímto oznamuje, že dne 18. 7. 2017 v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru dodavatele v rámci shora označené
veřejné zakázky.
Vybraným dodavatele je:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu
(příp. doručovací adresa):

JIB s.r.o.

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

28969472

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Brandýs nad
Labem, U Parku 2242, PSČ 25001

II.
Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení.
III.
Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Základní způsobilost:
A. Výpis z evidence Rejstříků trestů dodavatele:
- Výpis z RT právnické osoby JIB s.r.o.
B. Výpis z evidence Rejstříků jednatele dodavatele
- Výpis z RT fyzické osoby – Jindřich Bursík – jednatel
C. Potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že dodavatel nemá v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek
- Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu o neexistenci daňových nedoplatků
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D. Potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že dodavatel nemá splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků
E. Čestné prohlášení dodavatele, že nemá v České republice:
- ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek
- splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
F. Výpis z obchodního rejstříku
Profesní způsobilost
G. Výpis z obchodního rejstříku
H. Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, ve kterém je uvedené živnostenské oprávnění

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Technická kvalifikace
I. Seznam významných služeb, ze kterého vyplývá:

Název zakázky

1.

2.

3.

4.

J.

Cena

Identifikace objednatele

Doba poskytnutí

Komplexní údržba zeleně
ve městě Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, Masarykovo
náměstí 1, 250 01
IČO: 00240079

2001 – doposud

Průměrně
6 000 000,- Kč
za jeden rok

Komplexní údržba zeleně
ve městě Hrádek nad
Nisou

Město Hrádek nad Nisou,
Horní náměstí 7, 463 34
IČO: 00262854

2009 – 2016

Průměrně
2 100 000,- Kč
za jeden rok

Údržba travnatých ploch
Praha, městská část
Štěrboholy

Praha, městská část
Štěrboholy, Granátnická
197/1, 102 00
IČO: 00231371

2014-2015

Průměrně 480,Kč za jeden rok

Komplexní údržba zeleně
zámecké zahrady ve
městě Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, Masarykovo
náměstí 1, 250 01
IČO: 00240079

1999 – doposud

430 000,- Kč za
jeden rok

(bez DPH)

Čestné prohlášení k technikům, ze kterého vyplývá:

Funkce

vedoucí
prací/
vedoucí
týmu

Jméno
osoby
Martin
Hrubý

Požadované vzdělání, zaměření a praxe

 Dosažené vzdělání: středoškolské
 Délka praxe v zahradnictví nebo s prováděním jiných prací souvisejících
s údržbou zeleně: od roku 2011 do roku 2013 zaměstnanec firmy
Jindřich Bursík zahradnické služby, od roku 2013 – doposud
zaměstnanec firmy JIB s.r.o.
 Vztah k dodavateli: zaměstnanec
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vedoucí
prací/
vedoucí
týmu

Marek
Bursík

 Dosažené vzdělání: středoškolské
 Délka praxe v zahradnictví nebo s prováděním jiných prací souvisejících
s údržbou zeleně: od roku 2014 – doposud zaměstnanec firmy JIB s.r.o.
 Vztah k dodavateli: zaměstnanec

K. Profesní životopis - Martin Hrubý
Profesní životopis - Marek Bursík
V Praze dne 18. 7. 2017

Digitálně podepsáno
Jméno: JUDr.
Vladimír Tögel
Datum: 18.07.2017
09:51:24

Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
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________________________________
JUDr. Vladimír Tögel - advokát
smluvní zástupce zadavatele

