Příloha č. 2 Oznámení o výběru dodavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová“

Nabídka č.:

1

Účastník: eSVe Stav s.r.o., Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Obchodní firma/jméno:

eSVe Stav s.r.o.,

Sídlo/místo podnikání:

Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

26404826

DIČ:

CZ26404826

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Krycí list

ano

ne

Formulář obchodních podmínek doplněný a podepsaný statutárním zástupcem dodavatele

ano

ne

ano

ne

Základní způsobilost dle § 74 zákona
Doklady k prokázání základní způsobilosti podle § 75 zákona
Viz čestné prohlášení elektronicky podepsané
Kopie Výpisu z evidence rejstříku trestů PO ze dne 11.2.2020
Elektronický originál potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků
Elektronický originál Potvrzení OSSZ k neexistenci nedoplatku ke dni 11.02.2020
Profesní způsobilost dle § 77 zákona – doklady
Dle § 77 odst. 1 zákona: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
ano
Viz čestné prohlášení elektronicky podepsané
Kopie Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 11.02.2020
Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - „provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“.
ano
Viz čestné prohlášení elektronicky podepsané
Kopie Výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku
Dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona: doklad o odborné způsobilosti nebo disponování osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost účastník zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná
způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:
„pozemní stavby“ relevantním dokladem je i osvědčení o registraci, resp. jakýkoli doklad podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
ano
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- účastník formou čestného prohlášení uvede vztah autorizované osoby a účastníka
Viz čestná prohlášení, včetně prohlášení o vztahu účastníka a autorizované osoby –
elektronicky podepsaná
Kopie Osvědčení o autorizaci

ne

ne

ne

Technické kvalifikační předpoklady dle § 79 zákona – doklady
Dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu stavebních prací realizovaných v
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení uvede
1) že realizoval alespoň 3 obdobné zakázky v rozsahu, složitosti předmětu plnění veřejné
zakázky na stavební práce (realizace úspor energií v podobě revitalizace (rekonstrukce)
obytných budov nebo budov občanské vybavenosti), jejichž předmětem bylo plnění u
každé z nich v min. finančním objemu 6 000 000,- Kč bez DPH.
2) že disponuje osvědčením o odborné způsobilosti uchazeče k provádění kontaktního ano
zateplovacího systému (KZS) ETICS – bude doloženo platným osvědčením dodavatele
konkrétního KZS ETICS o proškolení k montáži
Viz čestné prohlášení elektronicky podepsané a kopie Osvědčení Objednatelů:

ne

Revitalizace bytového domu Brněnská 15 , 17 a 19 v Plzni
Zateplení obvodového pláště, výměna výplní, oprava lodžií a zateplení střechy
Objem stavebních prací: 8 714 057,66 Kč bez DPH v termínu výstavby 7/2016 – 11/2016
Revitalizace domu Tichá 17, 19, 21, 23
Zateplení obvodového pláště, výměna výplní, oprava lodžií a zateplení střechy
Objem stavebních prací: 8 119 892,03 Kč bez DPH v termínu výstavby 6/2017 – 12/2017
Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová
Zateplení obvodového pláště, oprava lodžií
Objem stavebních prací 12 465 761,- Kč bez DPH v termínu výstavby 4/2019 – 09/2019
Poddodavatelé
Seznam poddodavatelů

ano

ne

Závazek poddodavatele (v případě poddodávky), případně smlouva o sdružení

Není
relevantní

Doklady poddodavatelů k prokázání kvalifikace

Není
relevantní

Doklady konkrétního kontaktního zateplovacího systému ETICS, který bude použitý pro
realizaci díla: - platný certifikát (evropský či národní)
- Prohlášení o vlastnostech výrobku
ano
- Osvědčení cechu pro zateplování budov ČR, o. s. o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A
podle TP CZB 01-2015

ne

Vyplněný soupis prací (položkový rozpočet)

ano

ne

Jistota (200.000,- Kč)
Peněžní jistota 200 000,-

ano

ne
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