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VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE 

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

1. Specifikace zadávacího řízení 

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel: 

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., IČ: 622 43 136, 

se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 

Ústí nad Labem (dále jen „Zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 
„Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) 

Druh Veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na dodávky 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

 

2. Identifikace vybraného dodavatele 

CLASIC CZ, spol. s r.o. 

Sídlo: Alšova 1075, 252 30  Řevnice 

IČ: 267 04 391 
 

3. Seznam dokladů prokazující kvalifikaci 

Doklady vztahující se k základní způsobilosti: 
 

 Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 13. 7. 2018 

 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob ze dne 13. 7. 2018 na osobu Michal 
Krička 

 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob ze dne 13. 7. 2018 na osobu Alexandr 
Krička 

 Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob ze dne 13. 7. 2018 na osobu David Krička 

 Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků k 30. 5. 2018 ze dne 27. 
6. 2018 

 Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Praha - Západ o stavu nedoplatků na 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále 
a přirážce k pojistnému ke dni 30. 5. 2018 ze dne 27. 6. 2018 

 Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ) ze dne 20. 8. 
2018 

 Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ) ze dne 20. 8. 
2018 

 Výpis z obchodního rejstříku ze dne 13. 7. 2018 
 

Doklady vztahující se k profesní způsobilosti: 
 

 Výpis z obchodního rejstříku ze dne 13. 7. 2018 

 Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 13. 7. 2018 
 
Doklady vztahující se k ekonomické kvalifikaci: 
 
V rámci zadávacího řízení nebyly vyžadovány doklady vztahující se k ekonomické kvalifikaci. 
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Doklady vztahující se k technické kvalifikaci: 
 
V rámci zadávacího řízení bylo požadováno, aby účastník prokázal, že realizoval nejméně jednu 

významnou zakázku v posledních 3 letech před zahájením předmětného řízení. Za významnou 

zakázku přitom Zadavatel považuje zakázku, jejímž předmětem byla dodávka obdobného 

testovacího zařízení jako je poptávaná Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy, a to min. 

hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Za obdobné zařízení se přitom pro účely předmětné veřejné zakázky 

považuje technologické zařízení s vlastním řídícím systémem určené pro chemické procesy. 

K prokázání splnění této části technických kvalifikačních předpokladů Zadavatel požadoval 

předložení seznamu významných dodávek, popř. rovnocenné doklady ve smyslu § 79 odst. 5 

ZZVZ.  

Dále bylo vyžadováno, aby účastník prokázal, že má k dispozici servisní tým, jehož alespoň jeden 

člen: 

- je oprávněn k práci na elektrických zařízeních do 400 V dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v úrovni 

„Pracovníci pro samostatnou činnost“ dle § 6 vyhlášky nebo srovnatelné v rámci EU; 

- je oprávněn k servisní činnosti k typu zařízení odpovídajícímu požadovanému zařízení; 

- je schopen komunikace v českém nebo slovenském jazyce. 

 

K prokázání splnění této části technických kvalifikačních předpokladů Zadavatel požadoval 

předložení seznamu osob odpovědných za poskytování předmětných činností. 

Vybraný účastník prokázal výše uvedené požadavky Zadavatele předložením následujících 

dokladů: 

 Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům ze dne 20. 8. 2018, vč. Seznamu 1 

významné dodávky, kterou je dodávka „Zařízení na katalytické odstraňování pojiva“ 

v hodnotě 5 600 000,- Kč bez DPH. Tato významná dodávka byla poskytnuta VIBROM 

s.r.o., Orlická 1271, 503 46 Třebechovice p.O., IČ: 26008203. Doba realizace v letech 2017 

- 2018. 

 Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům, vč. Seznamu 1 osoby odpovědné za 

poskytování předmětných činností ze dne 20. 8. 2018. Osobou odpovědnou za 

poskytování předmětných činností je Ondřej Brožek. 

 

V Litvínově dne 2. 10. 2018 

 
 
 
 
 
 

  

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 
Ing. František Svoboda 
předseda představenstva 

 Ing. Jiří Hájek, MBA. 
člen představenstva 
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