IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby 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:

Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

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:

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby 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

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob

ANO

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

Potvrzení příslušného
bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti

ANO

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani

ANO

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

finančního

úřadu

o

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu
pojištění

ANO

Výpis z obchodního rejstříku,
prohlášení, není-li zapsán

ANO

nebo

čestné

Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

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
Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020
Čestné prohlášení ze dne 4.5.2020

ANO

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby 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:
•
•
•
•
•

•

Seznam
předložen
v požadované formě jako
čestné prohlášení

•
•
•

Objednatel – SVJ Na Cikorce
11.695.000,- Kč bez DPH
09/2015 – 01/2016, Praha 4
Modřany
Revitalizace bytového domu
– zateplení střechy a fasády
objektu, výměna výplní,
odpojení od centrálního
dodavatele tepla, zřízení
vlastní plynové kotelny,
nové výtahy
Osvědčení přiloženo
Objednatel – SVJ Habartov
5.260.000,- Kč bez DPH
11/2014
31.3.2015,
Habartov
Zateplení bytového domu .
zateplení střešní konstrukce
a obvodového pláště
Osvědčení přiloženo

identifikace objednatele,
název zakázky,
věcný a finanční rozsah dodávky,
doba a místo provedení zakázky.
údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení
objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení stavebních prací.

zateplení střešní konstrukce a fasády, a to v
minimální výši nákladů 1,9 mil. Kč bez DPH/
významná stavební práce

zateplení střešní konstrukce a fasády, a to v
minimální výši nákladů 1,9 mil. Kč bez DPH/
významná stavební práce

•

•
•
•
•
•

•

•
zateplení střešní konstrukce a fasády, a to v
minimální výši nákladů 1,9 mil. Kč bez DPH/
významná stavební práce
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•
•

Objednatel
–
SVJ
Heyrovského
2.896.000,- Kč bez DPH
11/2015 – 03/2016, Sokolov

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
•

•

Zateplení
obvodového
pláště
a
střechy,
rekonstrukce
balkonů,
ekvitermní regulace
Osvědčení přiloženo

•
•

Seznam předložen
Životopisy předloženy

Seznam osob podílejících se na veřejné zakázce:
Dodavatel splní kvalifikační předpoklad, pokud
disponuje alespoň jedním pracovníkem dle níže
uvedené specifikace, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky:
•

Hlavní stavbyvedoucí:

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.
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 – 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. 5.4.1
typu A ve funkci hlavního stavbyvedoucího.
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•
•

Ing. Jan Musil
27 let praxe v oblasti
pozemních staveb
• Osvědčení
o autorizaci
ČKAIT přiloženo
Hlavní stavbyvedoucí:
•
•
•

SVJ Na Cikorce (viz výše)
SVJ Habartov
SVJ Heyrovského

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
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. 3:
Platný doklad o pojištění zhotovitele
na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

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
Požadavek zadavatele

ANO/NE

Poskytnutí jistoty ve výši 90.000,- Kč

ANO
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Poznámka
•

Složení na účet

