
VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK UCASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 14PU-000994

Ev. číslo veřejné zakázky na 
profilu zadavatele

P19V00158166

Název veřejné zakázky I/44 ČHS - sever

Druh řízení Otevřené podlimitní řízení

ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a 
příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČO: 62360213

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně
uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace 
u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 ZZVZ:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 3.6.2019, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle §74 ZZVZ 
odst. lpísm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Výpis z obchodního rejstříku KARETA s.r.o. vydaný ČR -  Krajský soud v Ostravě dne 
3.6.2019.
§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 3.6.2019, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro předmět 
podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Výpis ze Živnostenského rejstříku pro SILNICE MORAVA s.r.o. vydaný Městským 
úřadem Krnov, kterým dodavatel prokazuje splněné profesní způsobilosti pro předmět k 
podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby ....... . ....... 
.......... podepsaný ..................... .............., jednatelem společnosti ze dne 19.7.2019. 
Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby č. 11036961pro autorizovaného inženýra 
....... ........... .......... vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 7.12.2007.
§79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení ze dne 19.7.2019 podepsaný . .................... .............., jednatelem společnosti včetně 
osvědčení objednatelů o řádné poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:
- Osvědčení o provedených stavebních pracích ze dne 8.10.2015,podepsaný ...................... 
............ objednatel ŘSD ČR, doba dokončení07/2015, cena 71 242 627,- Kč bez DPH, 
frézování vozovky a dodávka pokládka asfaltových vrstev vozovky v délce 3,747 km na 
stavbě „I/48 Palačov -  Starý Jičín“ .
- Referenční list ze dne 2.7.2015 podepsaný ........ ............... ............. objednatel Správa 
silnic Olomouckého kraje, doba dokončení 06/2015, cena 28 194 824,- Kč bez DPH, 
frézování vozovky a dodávka a pokládka asfaltových vrstev v délce 4,990 km na stavbě 
„Silnice II/446 Uničov -  Libina, dva vybrané úseky silnic“ .
- Referenční list ze dne 22.4.2016 podepsaný Bc. Jaromírem Šimkem, objednatel Správa 
silnic Moravskoslezského kraje p.o., doba dokončení 07/2014, cena 13 781 788,30 Kč bez 
DPH, provedení recyklace za studena a dodávka a pokládka asfaltových vrstev vozovky 
v délce 3,500 km na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4456 Stránská -  Jiříkov“.
- Referenční list ze dne 17.2.2017 podepsaný ....... ................ ..........., objednatel ŘSD ČR, 
doba dokončení 07/2015, cena 23 446 301,40 Kč bez DPH, frézování vozovky a dodávka a 
pokládka asfaltových vrstev vozovky v délce 3,900 m na stavbě „I/11 Bruntál -  průtah“.
- Referenční list ze dne 31.10.2018 podepsaný ...... .............................................., objednatel 
PORR a.s., doba dokončení 10/2018, cena 28 336 789,- Kč bez DPH, frézování vozovky a 
dodávka a pokládka asfaltových vrstev vozovky v délce 5,260 km na stavbě „Zvýšení 
přeshraniční dostupnosti Písečná -  Nysa (II/455 Písečná -  Supíkovice).
Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu ....... .. . .... . . .......... podepsané ...... 
.............. .............. ze dne 19.7.2019, praxe 16 let, autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby, zakázka, na jejíž realizaci se podílel v pozici stavbyvedoucího „Rekonstrukce a 
modernizace silnice v rámci projektu Silnice 2011 -  II. etapa“ o fin. objemu 91,180 mil. 
Kč, vztah k dodavateli KARETA s.r.o. -  pracovněprávní.



3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti ze dne 5.11.2017 (Smlouva na 
dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou) uzavřena mezi:

Pronajímatel: MAREOS s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 28630211

a

Nájemce: KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

IČO: 62360213

Obalovna živičných směsí typu AMMANN GLOBAL 160, výkon 160 t/hod., umístění 
v Bruntále, Krnovská 1877/51.

Výpis z majetkové evidence KARETA s.r.o. o vlastnictví požadovaných strojů dle 
zadávací dokumentace:

- Finišer VOGELE S-1803-2 s lištou min. 4,5 m 1 ks

Ze dne 19.7.2019 podepsaný I.................................., jednatelem společnosti.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele 
v elektronické podobě.


