Příloha č. 2 Oznámení o výběru dodavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1163 a 1168, ul. Kaštanová“

Nabídka č.:

1

Účastník: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
Obchodní firma/jméno:

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

Sídlo/místo podnikání:

Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

24257311

DIČ:

CZ24257311

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
Formou čestného prohlášení
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
Formou čestného prohlášení
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
ano
odstraňování“.
Formou čestného prohlášení
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
Formou čestného prohlášení – autorizovaná osoba je zaměstnancem

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 (zahájení 09.02.2021) 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, či obdobných staveb), jejichž
předmětem bylo plnění u každé z nich v min. finančním objemu 8 000 000,- Kč bez DPH.
Formou čestného prohlášení (seznamu stavebních prací):
Revitalizace bytového domu Na Cikorce 1224/36, Praha 4 Modřany
Revitalizace bytového domu – zateplení střechy a fasády objektu, výměna výplní, odpojení od
ano
centrálního dodavatele tepla, zřízení vlastní plynové kotelny, nové výtahy
9/2015-3/2016
11.695.000,- Kč bez DPH
SVJ Na Cikorce 1228/36, 143 00 Praha 4 – Modřany
Zateplení bytového domu U Koupaliště 809, Chodov
Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce a zateplení střechy, výměna výplní, rekonstrukce balkonů
včetně osazení nových zábradlí
07/2019-4/2020
9.419.022,- Kč bez DPH
Fyzická osoba – U Koupaliště 809, Chodov

ne

Revitalizace bytového domu Lábkova 892
Revitalizace bytového domu – zateplení střechy a fasády objektu, výměna výplní, komplexní
revitalizace společných prostor
11/2015 – 4/2016
13 500 000,- Kč bez DPH
Společenství vlastníků domů Lábkova 14 v Plzni, Lábkova 892/14, Skvrňany, 318 00 Plzeň
Dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona:
Dodavatel doloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou
nebo technickým dokumentem:
Dodavatel doloží, že disponuje osvědčením o odborné způsobilosti uchazeče k provádění ano
kontaktního zateplovacího systému (KZS) ETICS – bude doloženo platným osvědčením
dodavatele konkrétního KZS ETICS o proškolení k montáži
Formou čestné prohlášení + kopie Osvědčení

ne

Poddodavatelé
Seznam poddodavatelů
Bez poddodavatelů – seznam je proškrtnut

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 (300.000,- Kč)
Bankovním převodem

ano

ne
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