I.

SE Z N A M D O K L A D Ů A R O Z H O D N Ý C H Ú D AJ Ů , K T E R Ý M I V Y B R A NÝ D O D A V AT E L P R O K AZ O V AL
Z P Ů SO B I L O S T A K V A L I F I K A C I

Číslo
nabídky
2.

Název

Sídlo/místo podnikání

PDC SIMOST s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO
253 09 684

Seznam dokladů:
a) základní způsobilost:
▪ čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle §74 ZZVZ el. podepsané Ing. Zdenkem
Machaněm, jednatelem společnosti dne 12.07.2021,
▪ konsolidované čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle §74 ZZVZ, profesní
způsobilosti dle §77 ZZVZ a technické kvalifikace dle §79 ZZVZ el. podepsané Ing. Zdenkem
Machaněm dne 12.07.2021,
▪ výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 20.05.2021, kterým účastník nahrazuje
doklad o oprávnění k podnikání, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru.
b) § 77 profesní způsobilost:
▪ konsolidované čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle §74 ZZVZ, profesní
způsobilosti dle §77 ZZVZ a technické kvalifikace dle §79 ZZVZ el. podepsané Ing. Zdenkem
Machaněm dne 12.07.2021,
1. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 20.05.2021, který účastník nahrazuje výpis
z obchodního rejstříku,
2. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 20.05.2021, který účastník nahrazuje
doklad o oprávnění k podnikání, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění k podnikání
v oboru:
i.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 20.05.2021, který účastník nahrazuje
doklad o oprávnění k podnikání, kterým účastník dosvědčuje odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
a) osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby Ing. Martina Smekala, č. 19911.
c) § 79 technická kvalifikace:
1) seznam stavebních prací provedených za poslední 5 let a osvědčení objednatelů o řádném
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto staveb. Alespoň tři dokončené stavební
zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. regenerační nátěr vozovek, o
celkovém finančním objemu každé z nich alespoň 1 mil Kč bez DPH, dokončených v průběhu
posledních pěti let před podáním nabídek – Seznam stavebních prací el. podepsaný Ing. Zdenkem
Machaněm, jednatelem společnosti (originál), bez osvědčení objednatelů:
• konsolidované čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle §74 ZZVZ,
profesní způsobilosti dle §77 ZZVZ a technické kvalifikace dle §79 ZZVZ el.
podepsané Ing. Zdenkem Machaněm dne 12.07.2021.
i.
Název objednatele: SATO spol. s r.o., IČO: 170 48 982, Čimická 772/76, 182 00 Praha
Název stavebních prací: Údržba komunikací – regenerační nátěry asfaltových vozovek HLMP,
Měsíc a rok dokončení: 11/2019
Informace o tom, zda se jedná o stavbu s obdobným plněním jako je předmět veřejné
zakázky: regenerační nátěry asfaltových povrchů vozovek,
Finanční plnění: 1 460 280,00 Kč bez DPH
Údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně: ano
ii.
Název objednatele: REPONT s.r.o., IČO: 268 63 057, Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad
Bečvou,
Název stavebních prací: Regenerace AB povrchů v areálů Hrachovec,

Měsíc a rok dokončení: 05/2019
Informace o tom, zda se jedná o stavbu s obdobným plněním jako je předmět veřejné
zakázky: prodloužení životnosti AB vozovek a ostatních povrchů v areálu pomocí
regeneračního nátěru PDC),
Finanční plnění: 1 060 500,00 Kč bez DPH
Údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně: ano
iii. Název objednatele: Opravy silnic Bohemia, a.s., IČO: 241 85 931, Holušická 2221/3, 148 00
Praha 4 – Chodov,
Název stavebních prací: I/20 Březová – Kfely, nátěr vozovek,
Měsíc a rok dokončení: 05/2020
Informace o tom, zda se jedná o stavbu s obdobným plněním jako je předmět veřejné
zakázky: regenerační nátěr – postřik AB vozovek,
Finanční plnění: 1 295 000,00 Kč bez DPH
Údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně: ano
2) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci účastníka nebo vedoucích zaměstnanců účastníka
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací – osoba stavbyvedoucího – Ing. Martin Smekal:
i.
úplně vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání: Vysokoškolský diplom pro Martina
Smekala, číslo diplomu: VUT 61137/96, ze dne 18.06.1996, Vysoké učení technické v Brně,
ii.
autorizace pro obor dopravní stavby nebo dopravní stavby, nekolejová doprava Osvědčení o autorizaci č. 19 911 pro Ing. Martina Smekala v oboru dopravní stavby, ČKAIT
1003793,
iii.
praxe na pozici stavbyvedoucího v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby,
nekolejová doprava alespoň 3 roky, nebo praxe na pozici stavbyvedoucího alespoň na
dvou dokončených stavebních pracích veřejných komunikací, ve finančním objemu každé
z nich alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH - Čestné prohlášení odborného personálu o praxi
stavbyvedoucího o délce 22 let a praxi na alespoň dvou dokončených stavebních prací
veřejných komunikací, ve finančním objemu větším, než 1 mil. Kč bez DPH, podepsané
Ing. Martinem Smekalem, stavbyvedoucím,
iv.
Existence pracovněprávního nebo jiného vztahu k účastníkovi – Potvrzení uchazeče o
existenci pracovního nebo obdobného poměru s čestným prohlášením o
pracovněprávním poměru Ing. Martina Smekala u společnosti PDC SIMOST s.r.o, IČO: 253
09 684 el. podepsané Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti dne 12.07.2021.

