
 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 
 

 
Zadavatel: Městská část Praha - Slivenec 

Sídlo: K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 

IČO: 00241661 
Zastoupený:  RNDr. Jana Plamínková, starostka 

 
 

Smluvní zastoupení veřejného zadavatele: 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
Sídlo:  Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

IČO:  12493031 
 

 
Veřejná zakázka: Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5  – Slivenec 

 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

 

I. 
 

Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“) oznamuje, že dne 11.4.2019 rozhodl v návaznosti na Usnesení zastupitelstva MČ Praha 

– Slivenec č. 80/6/2019 ze dne 10.4.2019 o výběru dodavatele v rámci shora označené veřejné zakázky. 
 

Vybraným dodavatele je: 

 

Nabídka č. 1: 

Obchodní firma: Tost.cz, s.r.o. 

Sídlo: Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25956019 

 
 

II. 
 

Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto oznámení. 
 

 

III. 
 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST: Dodavatel prokázal v plném rozsahu předložením: 
 

dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ: Výpis z evidence RT právnických osob 

Výpis z evidence RT fyzických osob jednatele 

dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ: Potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků 

dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ: Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební 
dani 

dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ: Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na pojistné a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění 

dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ: Potvrzení OSSZ o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku 
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PROFESNÍ ZPŮSOBILOST: Dodavatel prokázal v plném rozsahu předložením 
Dle § 77 odst. 1 ZZVZ): Výpis z obchodního rejstříku  

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ): Výpis ze živnostenského rejstříku:  

 
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 

 
TECHNICKÁ KVALIFKACE: Dodavatel prokázal v plném rozsahu: 

 
Podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Dodavatel doložil seznam zakázek + osvědčení objednatelů 

Údaje rozhodné pro prokázání kvalifikace: 

- 2 zakázky, realizované v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž 
předmětem byla výstavba či stavební úpravy (rekonstrukce) konstrukčně obdobných objektů, tzn. 

objektů mateřských škol, základních škol, školských zařízení a objektů mimoškolských zařízení pro 
děti a mládež, přičemž zadavatel stanovuje minimální finanční limit těchto realizovaných 

zakázek ve výši min. 10,0 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku: 

 

 
Název zakázky Objednatel Doba poskytnutí 

Cena 
(bez DPH) 

1. 
Stavební úpravy a přístavba MŠ 

areál MŠ Nová Ves pod Pleší 

Obec Nová Ves pod 

Pleší 
7/2016 – 11/2016 13.800.119,- 

2. 

Rekonstrukce gastronomického 
provozu a technologického 

zázemí v přízemí objektu č.p. 37 
k.ú. Heřmanův Městec  

 

Domov pro seniory 

Heřmanův Městec 
7/2015 – 8/2015 10.188.698,- 

3. 

Diagnostický ústav a Středisko 
výchovné péče Sádecká č.p. 169, 

252 30 Řevnice – odstranění 
havarijního stavu a nástavba, 

identifikační číslo EDS: 

133V112000077 

Diagnostický ústav a 

Středisko výchovné 
péče, Praha 4, Na 

Dlouhé mezi 19 

10/2017 – 9/2018 11.632.793,- 

 

- 1 zakázka, realizovaná v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, jejímž 

předmětem byla výstavba (rekonstrukce) stavebního objektu, a jejíž součástí byla rovněž realizace 
gastroprovozů (rekonstr. kuchyň. technol. zařízení určeného k dennímu vaření, včetně EI, VZT), 

v hodnotě min. 3,0 mil. Kč bez DPH (tato hodnota se vztahuje k hodnotě gastroprovozů nikoliv 
k hodnotě stavební zakázky – její výše není zadavatelem omezena): 

 

Název zakázky 
Identifikace 
objednatele 

Doba poskytnutí 
Cena gastro 
(bez DPH) 

1. 

Rekonstrukce gastronomického 

provozu a technologického 

zázemí v přízemí objektu č.p. 37 
k.ú. Heřmanův Městec  

 

Domov pro seniory 

Heřmanův Městec 
7/2015 – 8/2015 

3.767.600,-  
 

 
 

Podle § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ, ÚZŘ předložil seznam techniků, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky + Profesní životopisy + Doklady (VŠ diplom, vysvědčení o 

maturitní zkoušce a osvědčení o autorizaci) 
Údaje rozhodné pro prokázání kvalifikace: 
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Funkce Požadované vzdělání, zaměření a praxe 

Ing. Radek Klofáč 

Vedení stavby – hlavní 

stavbyvedoucí (nebo stavbyvedoucí) 

  

• Dosažené vzdělání: VUT Brno  

• Délka praxe v oblasti stavebních prací se zaměřením na 
pozemní stavby: 6 let  

• Autorizace v oboru „pozemní stavby“: 0013582  

• Realizované referenční stavby za posledních 5 let:  
 

1. Název zakázky: Stavební úpravy a přístavba MŠ, areál MŠ 
Nová Ves pod Pleší  

− objednatel: Obec Nová Ves pod Pleší,  
− termín zahájení/dokončení stavby: 7/2016 – 11/2016,  

− náklady stavby v Kč bez DPH: 13.800.119,-,  

 
Včetně gastro:  

2. Název zakázky: Rekonstrukce gastronomického provozu a 
technologického zázemí v přízemí objektu č.p.37, k. ú. 

Heřmanův Městec  

− objednatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec,  
− termín zahájení/dokončení stavby: 7/2015-8/2015,  

− náklady stavby v Kč bez DPH: 10.188.698,- 

Josef Muzikář 

Mistr na stavbě 

• Dosažené vzdělání: SPŠ stavební Havlíčkův Brod  

• Délka praxe v oblasti stavebních prací se zaměřením na 
pozemní stavby: 26 let  

 
• Realizované referenční stavby za posledních 5 let:  

 
1. Název zakázky: Rekonstrukce gastronomického provozu a 

technologického zázemí v přízemí objektu č.p.37, k. ú. 

Heřmanův Městec  
− objednatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec 

− termín zahájení/dokončení stavby: 7/2015-8/2015,  
− náklady stavby v Kč bez DPH: 10.188.698,- 

 

 
V Praze dne 17. 4. 2019 

 
 

 ________________________________ 

 JUDr. Vladimír Tögel - advokát 
 smluvní zástupce zadavatele 

 
 
Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek 
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