VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rozšíření gastro ambulance Orlová“
Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
profil zadavatele na: http://nspka.profilzadavatele.cz

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele
podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ
Identifikace zadávacího řízení:
Název veřejné zakázky: „Rozšíření gastro ambulance Orlová“
Profil zadavatele:
Identifikátor VZ:

http://nspka.profilzadavatele.cz
P21V00000001

Vybraný dodavatel:
Nabídka č. 5 – účastník: Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín,
IČ: 29392918.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – vyhotovil dne 4.2.2021 Ing.
Jaroslav Sebera, jednatel
Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ
Výpis z obchodního rejstříku ze dne 5.1.2021
Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 5.1.2021
Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Seznam významných stavebních prací – vyhotovil dne 4.2.2021 Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
Tabulka č.1:
1) Společenské centrum Věžička Rybí, z.s. – Komunitní centrum Věžička II (dodávka a montáž ZTI,
VZT, ÚT, elektroinstalační, zednické, tesařské, bourací, zámečnické a truhlářské práce) – termín
realizace: 5/2019 – 6/2020 – finanční objem: 10.114.157,36 Kč
2) ČR, Ministerstvo obrany – Oprava budov pro skladování hořlavin a výbušnin 1-32 ve VA Muniční
sklad Květná (dodávka a montáž průmyslových podlah, sanační, klempířské, natěračské, zámečnické a
bourací práce, zhotovení omítek, nátěry fasád) – termín realizace: 7/2019 – 12/2019 – finanční
objem: 38.480.558,43 Kč
3) Fakultní nemocnice Ostrava – Výměna stoupaček v Dilatačním celku A, Poliklinika FN Ostrava
(kompletní výměna rozvodů ZTI, teplá voda, studená voda, cirkulační potrubí, kanalizační potrubí,
vybudování soc.zařízení, provedení kompletní elektroinstalace ve všech sociálních zařízeních) – termín
realizace: 1/2018 – 9/2018 – finanční objem: 6.229.890,50 Kč
4) ČR, Generální ředitelství cel – Stavební práce v objektu GŘC, pracoviště Bohumín, Studentská
1182 (výměna vnějších otvorových výplní, zateplení fasády, oprava toalet a sprch, oprava rozvodů
ZTI, výměna stoupaček, úpravy skladu zbraní) – termín realizace: 11/2017 – 5/2018 – finanční
objem: 5.798.822 Kč
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Tabulka č.2:
1) Charita Bohumín – Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 295, ul. Slezská, na parc.č. 219/4, k.ú.
Starý Bohumín (vybudování nového plně bezbariérového střediska odlehčovací služby, vytvoření
nových vnitřních dispozic, dodávka a montáž lůžkového evakuačního výtahu, bezbariérová úprava
vstupu do objektu, vybudování zázemí pro personál a kancelářské prostory, zřízení skladových prostor
a plynové kotelny, rekonstrukce stávajících zpevněných ploch příjezdové komunikace, rekonstrukce a
doplnění oplocení areálu zařízení, rekonstkukce odkanalizování, dodávka a montáž ZTI, VZT, ÚT,
MaR, elektroinstalační, sanační, SDK a zateplovací práce..) – termín realizace: 11/2018 – 9/2019 –
finanční objem: 12.391.537,95 Kč
2) Fakultní nemocnice Ostrava – Popáleninové centrum. Pracoviště laserové terapie (vybudování
pracoviště laserové terapie, provedení kompletní rekonstrukce, změna dispozic oddělení vč. úpravy
vstupu, nové rozvody ZTI, elektro, vybudování nového sociálního zařízení, provedení nových úprav
povrchů, rozvody medicinálních plynů, provedení zabezpečení automatického elektronického přístupu
do vyšetřoven a vyvolávacího systému.) – termín realizace: 6/2017 – 11/2017 – finanční objem:
4.083.170,63 Kč
3) Fakultní nemocnice Ostrava – Stavební úpravy ambulancí traumatologického centra vč.
sociálního zázemí ve 4.NP Polikliniky (stavební úpravy, dispoziční úpravy, vybudování zákrokového
sálku, vybudování sociálního zařízení pro osoby ZTP, kompletní rekonstrukce stávajících prostor WC,
úpravy systému chlazení ambulancí traumatologického centra, úprava a provedení rozvodů
silnoproudu, slaboproudu, ZTI, VZT a ÚT) – termín realizace: 12/2016 – 6/2017 – finanční objem:
8.487.855,27Kč
V Karviné dne 12.2.2021
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Ing. Ivo
Žolnerčík
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Digitálně podepsal Ing.
Ivo Žolnerčík
Datum: 2021.02.12
15:05:43 +01'00'

