TRUSTAV s.r.o.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Název zadavatele:

Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele:

Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5

Název veřejné zakázky:

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a
Preslova 553/4

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Posuzovaný dodavatel:

TRUSTAV s.r.o.

A) Doklady, kterými dodavatel prokazoval základní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní
ANO/NE
způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

finančního

úřadu

o

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné

Způsob prokázání
Kopie výpisu z evidence RT
fyzických osob ze dne 1. 4. 2020
(Ing. Jana Nováková)
Kopie výpisu z evidence RT
právnických osob ze dne 30. 3. 2020
Kopie
potvrzení
příslušného
finančního úřadu o bezdlužnosti ze
dne 15. 5. 2020
Kopie potvrzení příslušné OSSZ o
bezdlužnosti ze dne 11. 5. 2020
Kopie čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani ze dne 2.
4. 2020.
Kopie čestného prohlášení ve
vztahu ke zdravotnímu pojištění ze
dne 2. 4. 2020
Kopie výpisu z OR ze dne 30. 3. 2020

B) Doklady, kterými dodavatel prokazoval profesní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
profesní způsobilosti

ANO/NE

Výpis z obchodního rejstříku

ANO

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, tj.:
• provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
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ANO

Způsob prokázání
Kopie výpisu z OR ze dne 30. 3.
2020
Kopie výpisu z OR ze dne 30. 3.
2020
Kopie výpisu z ŽR ze dne 30. 3. 2020

TRUSTAV s.r.o.
C) Doklady, kterými dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů
Seznam
stavebních
prací
prokazatelně
poskytnutých dodavatelem za posledních 7 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací.
Tato osvědčení musí zahrnovat minimálně cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně.
Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě
čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě
tabulky) uvede následující údaje:
•
•
•
•
•

ANO/NE

Poznámka

ANO

• Kopie seznamu předložena
v požadovaném formátu a
obsahu

název objednatele,
název zakázky, kde byly zakázky realizovány,
celkový rozsah plnění vč. finančního
vyjádření v Kč bez DPH,
doba a místo provedení zakázky,
údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení stavebních prací.

Za poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
stavebních prací zadavatel považuje realizaci:
A: stavebních prací zahrnující výměnu špaletových
oken v památkové zóně nebo budově s vyšším
stupněm památkové ochrany, a to v minimální výši
nákladů 4 mil. Kč bez DPH/ výměna oken,
B: stavebních prací zahrnující opravy fasády, a to v
minimální výši nákladů 3 mil. Kč bez DPH/ významná
stavební práce.
Zadavatel v této souvislosti stanovil, že ke splnění
kvalifikace požaduje doložit
alespoň 2 významné stavební práce typu A a 2
stavební práce typu B, přičemž je připuštěno, aby
jedna stavební práce v sobě zahrnovala stavební
práce typu A i B (pak musí být v seznamu a
v osvědčení rozděleny náklady na výměnu oken, aby
odpovídaly výše uvedeným limitům).
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ANO

Štefánikova 247/17 – výměna
oken a oprava dvorní fasády
objektu – památková zóna
- objednatel Městská část Praha 5
výměna
dřevěných
a
jednoduchých
oken
vč.
souvisejících
prací
(cena
5.317.695,92 Kč bez DPH) a
oprava dvorní fasády vč.
souvisejících
prací
(cena
3.631.371,- Kč bez DPH)
- doba plnění srpen až listopad
2018 (Praha)
- osvědčení přiloženo
Plavecká 402/10 – výměna oken
(výměna oken v BD)
- objednatel Městská část Praha 2
- výměna špaletových (6,1 mil.
Kč) oken a jednoduchých oken vč.
souvisejících
prací
(cena
8.261.479,- Kč bez DPH)
- doba plnění září až prosinec
2016 (Praha)

TRUSTAV s.r.o.
- osvědčení přiloženo
Stavební úpravy a udržovací práce
výměna oken a oprava balkónů a
teras Blanická 1787/22 a 1788/24,
120 00 Praha 2 – Vinohrady
(výměna oken v BD)
- objednatel Městská část Praha 2
výměna
špaletových
a
jednoduchých
oken
vč.
souvisejících
prací
(cena
7.463.127,49 Kč bez DPH)
- doba plnění prosinec 2015 až
březen 2016 (Praha)
- osvědčení přiloženo
Výměna oken Radhošťská v Praze
3, Radhošťská 1623/18, 20, 22
- objednatel Městská část Praha 3
- výměna a repase špaletových
oken,
jednoduchých
oken,
vchodových
dveří
vč.
souvisejících prací (práce spojené
se špaletovými okny 4.851.572,Kč bez DPH) a oprava fasády vč.
souvisejících prací (cena 451.238,Kč bez DPH)
- doba plnění duben až květen
2014 (Praha)
- osvědčení přiloženo
Oprava fasády a výměna oken
v bytovém objektu Boleslavova
415/42, P 4, k.ú. Nusle
- objednatel Městská část Praha 4
- oprava fasády vč. souvisejících
prací (cena 3.059.476,12 Kč bez
DPH) a výměna oken vč.
souvisejících
prací
(cena
2.867.552,- Kč bez DPH)
- doba plnění rok 2019 (Praha)
- osvědčení přiloženo
Prostřednictvím poddodavatele:
Oprava dvorních fasád objektu čp.
731, Dlouhá 33, Haštalská 20,
Praha 1
- objednatel MATANA a.s.
3

TRUSTAV s.r.o.
- oprava fasád vč. souvisejících
prací (cena 4.738.365,50 Kč bez
DPH)
- doba plnění 2016-2018 (Praha)
- osvědčení přiloženo
Seznam osob podílejících se na veřejné zakázce:
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad
předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. c)
zákona.
Dodavatel předloží seznam osob, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch,
které zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli.
Tento seznam ve formě čestného prohlášení se stane
zároveň přílohou č. 6 smlouvy o dílo („realizační
tým“)
Zadavatelem požadovaný seznam je dodavatel
povinen předložit v níže uvedené struktuře:
První stranou musí být seznam osob, které se budou
podílet na plnění veřejné zakázky.
Na dalších stranách musí dodavatel předložit
zadavateli strukturované profesní životopisy
jednotlivých pracovníků. Žádný z profesních
životopisů nesmí být vyhotoven s datem starším, než
je datum zahájení zadávacího řízení.
Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně
v níže uvedené struktuře:
•
•
•
•

•

jméno a příjmení pracovníka;
dosažené vzdělaní;
praxe v oboru;
přehled profesní praxe a kvalifikace
vztahující se k plnění této veřejné zakázky (z
uvedeného seznamu musí vplývat splnění
požadavků dle následujícího odstavce);
nejdůležitější referenční zakázky realizované
s ohledem na předmět plnění veřejné
zakázky v minulosti.

Dodavatel splní kvalifikační předpoklad, pokud
disponuje alespoň jedním pracovníkem dle níže
uvedené specifikace, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky
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ANO

•
•

Kopie seznamu předložena
Životopis předložen

TRUSTAV s.r.o.
Ing. Vojtěch Štorc
• ČVUT Praha (obor pozemní
stavby)
• Zaměstnanec na základě
dohody o provedení práce
• autorizovaný inženýr v oboru
pozemní stavby, osvědčení o
autorizaci ČKAIT č. 21246
• min. 25 let jako stavbyvedoucí
(pozemní stavby)
• stavby
v požadovaném
rozsahu a finančním objemu
ve
funkci
hlavního
stavbyvedoucího:
- Plavecká 402/10 – výměna
oken (výměna oken v BD)
- Štefánikova 247/17 – výměna
oken a oprava dvorní fasády
objektu – památková zóna
(viz
významné
stavby
dodavatele)

Hlavní stavbyvedoucí:
• osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm.
a) „Pozemní stavby“ zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.
• min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb;
• alespoň 1 dokončená a zprovozněná stavba v
rozsahu a finančním objemu dle čl. 5.4.1 ZD typu
A ve funkci hlavního stavbyvedoucího,
• alespoň 1 dokončená a zprovozněná stavba v
rozsahu a finančním objemu dle čl. 5.4.1 ZD typu
B ve funkci hlavního stavbyvedoucího.

Doklady poddodavatele ITAR s.r.o., IČO 61065765
A) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval základní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní
ANO/NE
způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

finančního

úřadu

o

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné
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Způsob prokázání
Kopie výpisů z evidence RT
fyzických osob ze dne 15. 5. 2020
(Martin Passer a Jan Kadlec)
Kopie výpisu z evidence RT
právnických osob ze dne 22. 4. 2020
Kopie
potvrzení
příslušného
finančního úřadu o bezdlužnosti ze
dne 6. 5. 2020
Kopie potvrzení příslušné OSSZ o
bezdlužnosti ze dne 30. 4. 2020
Kopie čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani ze dne 13.
5. 2020.
Kopie čestného prohlášení ve
vztahu ke zdravotnímu pojištění ze
dne 2. 4. 2020
Kopie výpisu z OR ze dne 15. 5. 2020

TRUSTAV s.r.o.
B) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval profesní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění profesní
ANO/NE
způsobilosti

Způsob prokázání

Výpis z obchodního rejstříku

Kopie výpisu z OR ze dne 15. 5. 2020

ANO

C) Doklady, kterými poddodavatel prokazoval technickou kvalifikaci
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů

ANO/NE

Poznámka

Za poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
stavebních prací zadavatel považuje realizaci:
A: stavebních prací zahrnující výměnu špaletových
oken v památkové zóně nebo budově s vyšším
stupněm památkové ochrany, a to v minimální výši
nákladů 4 mil. Kč bez DPH/ výměna oken,
B: stavebních prací zahrnující opravy fasády, a to v
minimální výši nákladů 3 mil. Kč bez DPH/ významná
stavební práce.
Zadavatel v této souvislosti stanovil, že ke splnění
kvalifikace požaduje doložit
alespoň 2 významné stavební práce typu A a 2
stavební práce typu B, přičemž je připuštěno, aby
jedna stavební práce v sobě zahrnovala stavební
práce typu A i B (pak musí být v seznamu a
v osvědčení rozděleny náklady na výměnu oken, aby
odpovídaly výše uvedeným limitům).
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Oprava dvorních fasád objektu čp.
731, Dlouhá 33, Haštalská 20, Praha
1
- objednatel MATANA a.s.
- oprava fasád vč. souvisejících
prací (cena 4.738.365,50 Kč bez
DPH)
- doba plnění 2016-2018 (Praha)
- osvědčení přiloženo

