Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace

„Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“

PROCES –
Centrum pro rozvoj
obcí a region, s.r.o.
(IČ 28576217)

AF-CITYPLAN
s.r.o.
(IČ 47307218)

EKOTOXA-IRI
(zastupuje
EKOTOXA s.r.o.,
IČ 64608531)

Atelier T-plan,
s.r.o. a
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s. (dale jen
Společnost)
zastoupená Atelier
T-plan, s.r.o
(IČ 26483734)

3.300.000,-

4.790.000,-

4.890.000,-

3.748.000,-

Titulní list









Návrh smlouvy









Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona









Doc. Ing. arch. I.
Vorel, CSc..; Doc.
Ing. arch. Th.Lic. J.
Kupka, Ph.D.;
ČVUT – fakulta
stavební; ČZU –
fakulta životního
prostředí; Geodézie
Český ráj, s.r.o.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Nabídková cena v Kč bez DPH
(max. 5.700.000,- Kč bez DPH)

seznam subdodavatelů s podílem vyšším než 10 % ceny VZ a dále všech
subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních
předpokladů


Prázdný seznam


Ing. arch. Jan
Buchar; Ing. J.
Dřevíkovský;
Envisystem s.r.o.;
GEFOS a.s.


Ing. P. Šiřina
GEOPORT, s.r.o.

Společná nabídka
„EKOTOXA-IRI“ – společníci EKOTOXA s.r.o. a Institut regionálních informací, s.r.o.
- smlouva o sdružení vč. ručitelského závazku
„Atelier T-plan, s.r.o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.“ – společníci Atelier T-plan, s.r.o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
- smlouva o společnosti vč. ručitelského závazku
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DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona
Čestné prohlášení (ne starší 90 dnů)
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

 výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) či jiné obdobné evidence

 doklad o oprávnění k podnikání – podle zvláštních právních předpisů
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky

 osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování a v oboru krajinářská
architektura, nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace)
dle 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

PROCES – Centrum pro rozvoj
obcí a region, s.r.o.

AF-CITYPLAN s.r.o.

 (29.9.2016)

 (12.10.2016)





Kopie ÚO OR (9.8.2016)

Kopie ÚO OR (10.10.2016)

Kopie ÚO ŽR

Kopie ÚO ŽR

Ing. I. Kyselka, CSc. –
krajinářská architektura
Ing. arch. M. Hudák –územní
plánování

Ing.arch. J. Buchar- autor.
architekt
Ing. J. Dřevíkovský –
krajinářská architektura

EKOTOXA-IRI

Společnost


EKOTOXA s.r.o.
(13.10.2016)
Institut regionálních
informací, s.r.o.
(23.9.2016)

EKOTOXA s.r.o. –
kopie ÚO OR
(18.9.2016)
Institut regionálních
informací, s.r.o. vytištěn z internetu
(bez ověř. doložky)
(4.8.2016)
- doložena kopie ÚO
OR (1.11.2016)


Atelier T-plan, s.r.o.
(14.10.2016) a
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
(27.9.2016)

Atelier T-plan, s.r.o. vytištěn z internetu (bez
ověř. doložky)
(14.10.2016)
- doložena kopie ÚO
OR (1.11.2016) a
Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.
(9.9.2016)

Atelier T-plan, s.r.o. vytištěn z internetu (bez
Kopie ÚO ŽR –
ověř. doložky)
EKOTOXA s.r.o.
Vodohospodářský
Pozn. IRI – bez ÚO,
rozvoj a výstavba a.s. ale to už mohou
vytištěn z internetu (bez
společně
ověř. doložky)
- doloženy kopie ÚO ŽR
Ing. arch. M. Hadlač
- územní plánování
Ing. P. Šiřina –
krajinářská
architektura

Ing. arch. K. Beránek autor. architekt
Ing. arch. I. Vorel autor. architekt

 osvědčení o autorizaci k projektování územních systémů ekologické Ing. P. Valtr – autor. projektant Ing. J. Dřevíkovský - autor. Ing. P. Šiřina - autor.
projektant územních
stability dle zák. č. 360/1992 Sb.;
územních systémů ekologické projektant územních systémů
systémů ekologické
stability
ekologické stability
stability
Ing. M. Jaroš –
 osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
Ing. P. Vít – Autor. Ing. –
Ing. J. Altman – Autor. Ing.
Autor. Ing. –
inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona
vodohospodářské stavby
vodohospodářské stavby
vodohospodářské
č. 360/1992 Sb.
stavby

Ing. T. Daněk – autor.
projektant územních
systémů ekologické
stability
Ing. K. Koutecká
Hánová – stavby
vodního hospodářství a
krajinného inženýrství

ÚO = úředně ověřený; ČP = čestné prohlášení; OR = výpis z Obchodního rejstříku, ŽR= výpis z Živnostenského rejstříku, KÚ = krajský úřad

2

 úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
(úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle zákona č. 200/1994 Sb.
Ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona
Čestné prohlášení
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

Ing. J. Skřivánek

Ing. J. Havránek



 (13.10.2016,
23.9.2016)


 (14.10.2016,
27.9.2016)


seznam

seznam

seznam

Ing. V. Bojda

Ing. J. Bajer

 (29.9.2016)

 (12.10.2016)


seznam

seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem 1. KÚ Moravskoslezského
v posledních 3 letech včetně příloh (osvědčení nebo smlouva s jinou osobou a kraje, KÚ Karlovarského kraje, 1. město Harrachov, město
1. obec Hovězí,
doklad o uskutečnění plnění dodavatele)
město Havířov, město Trhové
Nový Bor a město Poděbrady město Otrokovice
Sviny
2. statutární město
Doklady o realizaci územně plánovací dokumentace, územně plánovacích
2. město Hranice, městys
Opava; město
podkladů, nebo odborné studie a posouzení ve vazbě na odbornost nutnou 2. Ing. arch. H. Kočišová
Netvořice
Znojmo
pro splnění zadání ÚSK:
1. minimálně 2 zakázek v oboru územního plánování pro území nad 100 ha
3. Dobrovolný
nebo obec nad 2 000 obyvatel
3. Povodí Ohře, s.p.; ČR –
svazek obcí
2. minimálně 1 zakázky v oboru ochrany přírody nebo hodnocení krajiny pro 3. Ministerstvo životního
prostředí
Státní pozemkový úřad
Holešovsko; obec
území nad 50 ha,
Šilheřovice
3. minimálně 1 zakázky v oboru vodního hospodářství nebo ochrany a
hodnocení půdního fondu,
4. Státní pozemkový
4. minimálně 1 zakázky v oboru geografie nebo dálkového průzkumu země
úřad, pobočka
nebo mapování.
4. KÚ Moravskoslezského kraje 4. povodí Vltavy s.p. 2x
Opava; město
Znojmo; obec
Vřesina
Seznam techniků (vedoucího týmu, zástupce vedoucího týmu a dalších členů
seznam (neodpovídá
týmu)
seznam
seznam
části str. 69 •
jméno a příjmení,
vysvětleno)
•
odbornost,
1. Ing. arch. M. Hudák - Autor. 1. Ing. arch. J. Buchar - autor. 1. Ing. arch. M.
•
vzdělání, autorizace či oprávnění,
arch. pro obor územní
architekt
Hadlač - územní
•
délka odborné praxe.
plánování
plánování
Požadavky na členy týmu (mohou být plněny kumulativně)
2. Ing. arch. J. Buchar - autor.
2. Ing. P. Šiřina –
1. minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru 2. Ing. I. Kyselka, CSc. –
architekt
krajinářská
územní plánování nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez krajinářská architektura
2. Ing. J. Dřevíkovský –
architektura
specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.,
krajinářská architektura
2. minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru
krajinářská architektura nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez
3. Ing. P. Šiřina3. Ing. P. Valtr – autor.
3. Ing. J. Dřevíkovský specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.,
autor. projektant
autor. projektant územních
3. minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci projektant územních systémů
územních systémů
systémů ekologické stability
k projektování územních systémů ekologické stability dle zák. č. 360/1992 ekologické stability
ekologické stability
Sb.
ÚO = úředně ověřený; ČP = čestné prohlášení; OR = výpis z Obchodního rejstříku, ŽR= výpis z Živnostenského rejstříku, KÚ = krajský úřad

1. statutární město
Most, statutární město
Děčín, město Přelouč,
město Dobřany
2. Útvar koncepce a
rozvoje města Plzně
3. Státní pozemkový
úřad ČR; Dobrovolný
svazek obcí
Mikroregionu
Frýdlantsko; Povodí
Labe, s.p.; DHI a.s.
4. Ministerstvo
zemědělství ČR 2x

seznam

1. Ing. arch. Beránek,
Ing. arch. Halounová
2. Doc. Ing. I. Vorel
CSc., Doc. Ing. arch.
Th.Lic. J. Kupka, Ph.D.

3. Ing. T. Daněk
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4.

5.

6.

7.

8.

minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se všeobecnou
působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.
minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky
v oboru mapování, fotogrammetrie případně dálkového průzkumu země,
ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let,
minimálně jeden z členů týmu doloží úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických činností (úředně oprávněný zeměměřický
inženýr) dle ustanovení § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů.
minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky
v oboru hodnocení krajiny a krajinného rázu, ukončeným vysokoškolským
vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let,
minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky
řešení
protipovodňové
a
protierozní
ochrany,
ukončeným
vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let.

4. Ing. K. Koutecká
Hánová, Ing. M. Tomek,
4. Ing. M. Jaroš
Doc. Ing. Dr. Dostál,
Ing. M. Dočkal Ph.D.,
Doc. Ing. J. Krása, Ph.D.
5. Ing. J. Krása, Ph.D.,
Doc. RNDr. E.
5. Mgr. R. Kadlubiec Pecharová, CSc.; RNDr.
I. Kašparová, Ph.D.; Ing.
J. Havránek

4. Ing. P. Vít

4. Ing. J. Altman

5. Ing. R. Fujak

5. Ing. J. Bajer

6. Ing. V. Bojda

6. Ing. J. Bajer

6. Ing. J. Skřivánek

7. Ing. I. Kyselka, CSc.

7. Ing. J. Humlhans, Ing. M.
Kopecká

7. Ing. P. Šiřina, Mgr. 7. Ing. arch. I. Vorel,
Z. Frélich,
Ing. arch. K. Beránek

8. Ing. P. Vít

8. Ing. J. Altman

8. Mgr. P. Pavka, Ing. 8. Ing. K. Koutecká
R. Przybyla
Hánová, Ing. M. Tomek

6. Ing. J. Havránek
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ÚO = úředně ověřený; ČP = čestné prohlášení; OR = výpis z Obchodního rejstříku, ŽR= výpis z Živnostenského rejstříku, KÚ = krajský úřad

Subdodavatelé, jejichž prostřednictvím uchazeč prokazoval část kvalifikace

Doklad dle § 53 odst. 1
písm. j) - není veden
v rejstříku osob se
zákazem plnění VZ

Doklad dle § 54 písm.
a)

Smlouva, z níž
vyplývá závazek
subdodavatele
k poskytnutí plnění
určeného k plnění VZ
dodavatelem či
k poskytnutí věcí či
práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn
disponovat v rámci
plnění VZ, a to alespoň
v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1
písm. b) a d)

AF-CITYPLAN s.r.o.
Ing. arch. J.
 kopie 30.9.2016
Buchar
Ing. J.
 kopie 30.9.2016
Dřevíkovský
ENVISYSTEM,
s.r.o. – Ing. J.
 kopie 22.9.2016
Altman
GEFOS a.s. –
 kopie 30.9.2016
Ing. J. Bajer
ZŘ – vytištěn z internetu
Ing. arch. J.
(bez ověř. doložky)
Buchar
- doložena ÚO kopie ŽŘ
ZŘ – vytištěn z internetu
Ing. J.
(bez ověř. doložky)
Dřevíkovský
- doložena ÚO kopie ŽŘ

EKOTOXA-IRI
GEOPORT,
s.r.o.

Ing. P. Šiřina

GEOPORT,
s.r.o.

 originál
23.9.2016

 originál
12.10.2016
kopie ÚO OR –
starší 90 dnů
(15.7.2016)
- doložena kopie
ÚO OR
(1.11.2016)

ČVUT v Praze, fakulta
stavební
ČZU v Praze, fakulta
životního prostředí
Doc. Ing. I. Vorel CSc.
Doc. Ing. arch. Th.Lic.
J. Kupka, Ph.D.
Geodézie Český ráj,
s.r.o.
ČVUT v Praze, fakulta
stavební
ČZU v Praze, fakulta
životního prostředí
Doc. Ing. I. Vorel CSc.

Společnost
Originál podepsaný tajemníkem 29.9.2016
- doložena kopie plné moci
 originál 14.10.2016
 originál 21.9.2016
 kopie 13.10.2016
 originál 26.9.2016
Kopie originálu ŽR
ŽR - vytištěn z internetu (bez ověř.
doložky)
- doložena kopie ÚO ŽR
ŽR - vytištěn z internetu (bez ověř.
doložky)
- doložena kopie ÚO ŽR
ŽR - vytištěn z internetu (bez ověř.
doložky)
- doložena kopie ÚO ŽR
OR - vytištěn z internetu (bez ověř.
doložky) (26.10.2016)
- doložena kopie ÚO OR (1.11.2016)

ENVISYSTEM,
s.r.o. – Ing. J.
Altman

 kopie ÚO OR
(20.9.2016)

GEFOS a.s. –
Ing. J. Bajer

 kopie ÚO OR
(8.8.2016)

Geodézie Český ráj,
s.r.o.

Ing. arch. J.
Buchar

 kopie smlouvy o
uzavření smlouvy
budoucí

ČVUT v Praze, fakulta
stavební

- smlouva o smlouvě budoucí – podepsaná
tajemníkem
- doložena kopie plné moci

ČZU v Praze, fakulta
životního prostředí

- smlouva o smlouvě budoucí

Doc. Ing. I. Vorel CSc.

- smlouva o smlouvě budoucí

Doc. Ing. arch. Th.Lic.
J. Kupka, Ph.D.

- kopie smlouvy o smlouvě budoucí

Geodézie Český ráj,
s.r.o.

- smlouva o smlouvě budoucí

Ing. P. Šiřina

Ing. J.
Dřevíkovský

 kopie smlouvy o
uzavření smlouvy
budoucí

ENVISYSTEM,
s.r.o. – Ing. J.
Altman

 kopie smlouvy o
uzavření smlouvy
budoucí

GEOPORT,
s.r.o.

Ing. P. Šiřina
GEFOS a.s. –
Ing. J. Bajer

 kopie smlouvy o
uzavření smlouvy
budoucí

Kopie ÚO ŽR

smlouva o
uzavření
budoucí
smlouvy

smlouva o
uzavření
budoucí
smlouvy

Doc. Ing. arch. Th.Lic.
J. Kupka, Ph.D.

ÚO = úředně ověřený; ČP = čestné prohlášení; OR = výpis z Obchodního rejstříku, ŽR= výpis z Živnostenského rejstříku, KÚ = krajský úřad
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