OPREKO, 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:

Plácek v Hlubočepích, Praha 5

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:

OPREKO, s.r.o.

A) Doklady, kterými dodavatel prokazoval základní způsobilost
Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní
ANO/NE
způsobilosti

Způsob prokázání

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

ANO

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

finančního

úřadu

o

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné

Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

B) Doklady, kterými vybraný dodavatel prokázal 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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Způsob prokázání
Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020
Výpis z SKD ze dne 25. 8. 2020

ANO

OPREKO, s.r.o.

C) Doklady, kterými vybraný dodavatel prokázal technickou kvalifikaci
Požadavek zadavatele na prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů

ANO/NE

Poznámka

Seznam stavebních prací prokazatelně poskytnutých
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení
Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě
čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě
tabulky) uvede následující údaje:
•

identifikace objednatele,

•

název zakázky,

•

věcný a finanční rozsah dodávky,

•

doba a místo provedení zakázky.

Za poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších
stavebních prací zadavatel považuje realizaci 3
významných stavebních prací zahrnujících zemní
práce, a to v minimální výši nákladů 4 mil. Kč bez
DPH/ významná stavební práce, z toho:

•

Seznam
předložen
v požadované formě jako
čestné prohlášení

a) min. jedna významná zakázka bude zahrnovat
výstavbu či rekonstrukci parků či parkových
ploch včetně zpevněných ploch a sadových
úprav,
b) min. jedna významná zakázka bude obsahovat
výstavbu či rekonstrukci dětského hřiště v
minimální výši nákladů 700 000 Kč bez DPH /
hřiště, a
c) min. jedna významná zakázka bude obsahovat
výstavbu nebo rekonstrukci objektu v minimální
výši nákladů 700 000 Kč bez DPH / objekt.
„Folimanka oprava horních cest
se zdí a schodiště“
Stavební práce zahrnující zemní práce, a to v
minimální výši nákladů 4 mil. Kč bez DPH, která
zahrnovala výstavbu či rekonstrukci parků či
parkových ploch včetně zpevněných ploch a
sadových úprav.
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•
•
•
•

Objednatel – Gardenline
s.r.o.
8.987.077,54 Kč bez DPH
2019, Folimanka, Praha 2
Rekonstrukce cest, součástí
byly
komunikace
s asfaltovým
povrchem,

OPREKO, s.r.o.
rekonstrukce
parku,
pozemky ve vlastnictví
MČP2
• Kontakt uveden
• Přiložen odkaz na smlouvu o
dílo mezi Gardenline s.r.o. a
MČ Praha 2 s rozpočtem +
smlouva mezi Gardenline
s.r.o. a OPREKO, s.r.o.
„Revitalizace veřejného prostoru
u OC Cíl“
•

Stavební práce zahrnující zemní práce, a to v
minimální výši nákladů 4 mil. Kč bez DPH, která
zahrnovala výstavbu či rekonstrukci dětského hřiště
v minimální výši nákladů 700 000 Kč bez DPH /
hřiště.

Objednatel – Alma energo
s.r.o.
• 8.142.155,- Kč bez DPH,
z toho 1,46 mil. Kč dětské
hřiště
• 2020, Praha 10
• Rekonstrukce cest, součástí
rekonstrukce
parku,
pozemky ve vlastnictví
MČP10
• Kontakt uveden
• Přiloženo osvědčení
„Rekonstrukce historické fary“
•
•

Stavební práce zahrnující zemní práce, a to v
minimální výši nákladů 4 mil. Kč bez DPH, která
zahrnovala výstavbu nebo rekonstrukci objektu v
minimální výši nákladů 700 000 Kč bez DPH / objekt.
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•
•

Objednatel – Ing. Roman
Mazák
7.152.969 Kč bez DPH –
rekonstrukce historické fary,
takže lze uznat i jako objekt
za 700.000,- Kč
2018 – 2020, Velenice
Rekonstrukce historické fary
vedené
jako
kulturní
památka
1. fáze zemní práce, celková
rekonstrukce krovu, obnova
štípané čedičové krytiny,
celková obnova komínů,
kamenická
oprava
pískovcové římsy a okenních
šambrán. Kamenická oprava
pískovcové fasády v 1. NP.
Repase
historických

OPREKO, s.r.o.

•

vchodových
dveří
a
kamenická
obnova
kamenných
zárubní
vchodových a vnitřních
dveří.
2. fáze celková rekonstrukce
rozvodů elektro, vody a
kanalizace. Obnova všech
vnitřních a venkovních
omítek.
Rekonstrukce
historických
dřevěných
podlah v 2. NP a 3. NP a
obnova historické dlažby v 1.
NP včetně tepelné a hydro
izolace. Rekonstrukce a
repase všech špaletových
oken a dodávka replik
vnitřních dveří.
3. fáze celková rekonstrukce
historického
dřevěného
schodiště, obnova 5 ks
historických
kachlíkových
kamen, statické zajištění
sklepení a rekonstrukce
venkovní
opěrné
zdi.
Provedení 2xkoupelny a 1x
kuchyně v historickém stylu.
Kontakt uveden
Přiloženo osvědčení

•

Seznam předložen

•

Seznam osob podílejících se na veřejné zakázce
Součástí uvedeného seznamu budou informace o
zkušenostech členů realizačního týmu, ze kterých
musí vyplývat, že uvedené osoby splňují níže
uvedené požadavky. Zadavatel doporučuje
následující členění informací o členech realizačního
týmu:
•

jméno a příjmení,

•

dosavadní praxe v oboru předmětu zakázky,
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•

informace o poměru k dodavateli
(pracovněprávní, poddodavatelský nebo jiný
vztah), podíl (pozice) na realizaci této zakázky,

•

účast na realizovaných projektech a zakázkách.

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 – autorizovaný inženýr
nebo technik
min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb;
alespoň 1 dokončená a zprovozněná stavba
v rozsahu a finančním objemu dle čl. 4.4.1
písm. a) ve funkci stavbyvedoucího;
alespoň 1 dokončená a zprovozněná stavba
v rozsahu a finančním objemu dle čl. 4.4.1
písm. b) ve funkci stavbyvedoucího;
alespoň 1 dokončená a zprovozněná stavba
v rozsahu a finančním objemu dle čl. 4.4.1
písm. c) ve funkci stavbyvedoucího.

Zdeněk Španhel
•

35 let praxe v oblasti
pozemních staveb
• Osvědčení
o autorizaci
ČKAIT
001374
–
autorizovaný technik pro
pozemní stavby
Stavbyvedoucí:
•
•
•

„Folimanka oprava horních
cest se zdí a schodiště“
„Revitalizace
veřejného
prostoru u OC Cíl“
„Rekonstrukce
historické
fary“

Vít Karásek
•
•

Střední zahradnická škola
18 let praxe v oboru
zahradnické práce
Zahradník, Zahradnické práce:

Technik sadových úprav:
•
•
•

Min. středoškolské vzdělání zahradnického
směru
Praxe v oboru (zahradnické práce) min. 5 let
Zkušenosti (v pozici technika sadových
úprav) s min. 3 zakázkami - sadové úpravy,
jejichž součástí byla výsadba stromů a
založení trávníků v celkové hodnotě
sadových úprav u každé zakázky minimálně
100 000 Kč bez DPH
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1. „Úprava povrchu parkové
cesty v parku Sacre Coeur“
- MČP5
- 2 mil. Kč – sadové
úpravy
2. „Oprava
povrchů
cest
v areálu Zoo Praha, lampy a
sadové úpravy“
- Zoo Praha
- 700 tisíc Kč bez DPH - –
sadové úpravy
3. „Revitalizace sídelní zeleně
v obci Bobnice“
- obec Bobnice

OPREKO, s.r.o.
-

3,734 mil. Kč bez DPH - –
sadové úpravy
4. „Obnova zahrady u objektu
Nad Kazankou 7, Praha 7“
- Praha 7
- 2, 199 mil. Kč bez DPH – sadové úpravy
Arborista:
-

Bc. Petr Zvědělík

Praxe v oboru (arboristické práce) min.
3 roky

•
•

Arboristický certifikát (ETW, ČCA či
obdobný) – dodavatel u daného člena
realizačního týmu uvede, jaký certifikát
daný člen vlastní a číslo tohoto
certifikátu

6 let praxe
ETW ID 000793

D) Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy
Požadavek zadavatele na obchodní podmínky

ANO/NE

Návrh smlouvy o dílo, který musí odpovídat
závaznému vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří
Část 3 zadávací dokumentace. Tento vzor nesmí být
dodavatelem měněn nebo upravován kromě
případů, kde je změna, úprava či doplnění
zadavatelem výslovně předpokládána.

Poznámka

ANO

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele
podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele
nebo osobou příslušně zmocněnou.
Příloha č. 2:
zhotovitelem

Položkový

rozpočet

zpracovaný

ANO

Příloha č. 4:
Harmonogram stavebních prací a
dodávek zpracovaný zhotovitelem

ANO

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

ANO

Příloha č. 6: Realizační tým
ANO

E) Jistota
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Seznam předložen

OPREKO, s.r.o.
Požadavek zadavatele

ANO/NE

Poskytnutí jistoty ve výši 150.000,- Kč

ANO
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Poznámka
•

Složení na účet

