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Posouzení kvalifikace 
 

Název zadavatele: Městská část Praha-Dolní Chabry 

Sídlo zadavatele: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5 

Název veřejné zakázky: Orientační systém ZŠ Dolní Chabry 

Druh zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka malého rozsahu realizována v souladu s ust. § 18 odst. 
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) jakožto samostatná část veřejné 
zakázky s názvem „Dodávka interiérového vybavení a orientačního 
systému ZŠ Dolní Chabry“ prostřednictvím výběrového řízení mimo 
režim ZZVZ v souladu s § 27 ZZVZ resp. § 31 ZZVZ 

Posuzovaný dodavatel Spyron Design s.r.o., IČO 25101790 

 

A) Doklady, kterými dodavatel prokazoval základní způsobilost  

Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní 
způsobilosti  

ANO/NE Způsob prokázání 

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ANO 
Kopie ČP ze dne 9. 7. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob ANO 
Kopie ČP ze dne 9. 7. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

Potvrzení příslušného finančního úřadu o 
bezdlužnosti 

ANO 
Kopie ČP ze dne 9. 7. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti  ANO 
Kopie ČP ze dne 9. 7. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ANO 
Kopie ČP ze dne 9. 7. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu pojištění ANO 
Kopie ČP ze dne 9. 7. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení, 
není-li zapsán 

ANO 
Výpis z OR ze dne 29. 4. 2021 

Výpis z SKD ze dne 17. 5. 2021 

 
B) Doklady, kterými dodavatel prokazoval profesní způsobilost  

Požadavek zadavatele na prokázání splnění profesní 
způsobilosti  

ANO/NE Způsob prokázání 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve 
vztahu k České republice předložením dokladů dle § 
77 ZZVZ: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán 

 

ANO Výpis z OR ze dne 29. 4. 2021 
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C) Doklady, kterými dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci  

Požadavek zadavatele na prokázání splnění 
technických kvalifikačních předpokladů  

 ANO/NE   Poznámka 

Seznam významných dodávek 

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad 
předložením seznamu významných dodávek 
prokazatelně poskytnutých dodavatelem za 
posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.  
 
Doba 5 let před zahájením výběrového řízení se 
považuje za splněnou, pokud zakázky uvedené v 
seznamu byly v průběhu této doby dokončeny. 
Dokončením se rozumí předání díla na základě 
předávacího protokolu. 
 
Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě 
čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě 
tabulky) uvede následující údaje: 
 

 název objednatele vč. jeho kontaktní osoby 

 název zakázky 

 celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření 
v Kč bez DPH) 

 doba a místo provedení zakázky 

ANO 
Kopie seznamu předložena 
v požadovaném formátu a obsahu 

Zadavatel požaduje doložení poskytnutí a dokončení 
alespoň jedné dodávky, která spočívala ve výrobě, 
dodávce a montáži vnitřního orientačního systému 
v objektu vzdělávací instituce, kdy celková hodnota 
zakázky byla alespoň 100 000 Kč bez DPH. 

 

1) 

Objednatel: PKS stavby a.s. 

Název významné služby: Nová 
škola pro Psáry a Dolní Jirčany 

Popis: Vytvoření grafického 
systému včetně, stavebně 
montážních polepů, ostatních 
instalací, včetně technického 
zajištění zakázky dle technického 
návrhu zhotovitele 

Místo realizace:  

Rozsah plnění: 333.655,- Kč 

Doba realizace: 04-05/2020 

Kontaktní osoba uvedena 
 
2) 

Objednatel: Městská část Praha - 
Ďáblice 

Název významné služby: Instalace 
dekorativních folií interiér/exteriér 

Popis: Instalace vinylových folií na 
informační systém, včetně 
technického zajištění zakázky dle 
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technického návrhu a grafických 
prací zhotovitele 

Místo realizace:  

Rozsah plnění: 483.867,- Kč 

Doba realizace: 09-10/2018 

Kontaktní osoba uvedena 
 
3) 

Objednatel: Masarykova 
Universita 

Název významné služby: 
Orientační systém pro UKB a 
Simulační centrum LF MU 

Popis: Grafický a technický návrh 
řešení, včetně zajištění instalace 
interiérových prvků 

Místo realizace:  

Rozsah plnění: 2.333.143,-Kč 

Doba realizace: 7/2020 -3/2021 

Kontaktní osoba uvedena 

 
D) Obchodní podmínky  

Požadavek zadavatele na obchodní podmínky  ANO/NE   Poznámka 

Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh 
smlouvy o dílo, který musí odpovídat závaznému 
vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Část 2 
zadávací dokumentace. Tento vzor nesmí být 
dodavatelem měněn nebo upravován kromě případů, 
kde je změna, úprava či doplnění zadavatelem 
výslovně předpokládána.  

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele 
podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele 
nebo osobou příslušně zmocněnou.  

ANO Podepsaná jednatelem 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet zpracovaný 
zhotovitelem 

ANO  

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Dodavatel je povinen v nabídce předložit seznam 
poddodavatelů, pokud jsou tomuto dodavateli známi 
s vymezením věcné a finanční části plnění těchto 
poddodavatelů. V rámci seznamu budou uvedeni ti 
poddodavatelé, jejichž celkový podíl plnění bude 
minimálně 15 % z celkového rozsahu plnění 
(vyjádřeno procentuálním podílem) nebo ti, jejichž 
prostřednictvím prokazuje dodavatel kvalifikaci. 

ANO 
Čestné prohlášení, že nevyužije 
poddodavatele 

 


