Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
V závětří 1036/4
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

Zadavatel:
Město Beroun
Husovo nám. 68
Beroun – Centrum 266 01
IČ: 00233129

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Veřejná zakázka
„ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY PRO MĚSTO BEROUN“
uveřejněna na profilu zadavatele a zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
V Praze, dne 09. 10. 2018
Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku s názvem: „ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY PRO MĚSTO BEROUN“,
uveřejněná na profilu zadavatele a zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení vybrána, byla
nabídka účastníka:

Společnosti
Obchodní firma:
Sídlo / místo podnikání:
Právní forma uchazeče:
IČ:

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 -Michle
společnost s ručním omezeným
47307218

V souladu s § 123 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek

Přílohou tohoto oznámení je Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

Eva Kaiserová

Digitálně podepsal
Eva Kaiserová
Datum: 2018.10.09
16:12:39 +02'00'

ELCOS Group s.r.o.
Mgr. Eva Kaiserová

Veřejná zakázka
„ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVY PRO MĚSTO BEROUN“
uveřejněna na profilu zadavatele a zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1)
seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
a) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 6. 2018
b) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 16. 8. 2018
c) Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Ondřej Kyp
d) Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Jiří Lávic
e) Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Zuzana
Volfová
f) Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Eva
Göpfertová
g) Životopis – Hlavní manažer projektu a Odborník na dopravní stavby – Ing. Ondřej Kyp
h) Životopis – Odborník na městské inženýrství – Ing. Jiří Lávic
i) Životopis – Odborník na MHD – Ing. Zuzana Volfová
j) Životopis – Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě – Ing. Eva Göpfertová
k) Čestné prohlášení k prokázání splnění technické kvalifikace – Seznam techniků a
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ze dne 21. 8. 2018
l) Čestné prohlášení k prokázání splnění technické kvalifikace – Seznam významných služeb
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 21. 8. 2018
2)
doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace dle
§ 77 odst. 2, § 78 a § 79 ZZVZ
§ 77 odst. 2
a) Projektová činnost ve výstavbě – Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne
13. 6. 2018
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními
předpisy vyžadována, tzn., aby předložil autorizaci 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
c) (a) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby - ČKAIT IDOO dopravní stavby Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 6. 2018
d) (b) autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství - ČKAIT IIOO městské
inženýrství - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 6. 2018
e) Dodavatel je povinen uvést, v jakém vztahu k němu je osoba, jejímž prostřednictvím
prokazuje splnění této profesní způsobilosti (např. statutární orgán, zaměstnanec,
poddodavatel... )
1. Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Ondřej
Kyp

2. Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Jiří
Lávic
3. Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Zuzana
Volfová
4. Čestné prohlášené o existenci pracovního poměru odpovědné osoby – Ing. Eva
Göpfertová
§ 78
a) zadavatel nepožadoval
§ 79
A. seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele. Zadavatel požaduje předložit minimálně 3 významné služby
(reference) na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce
dopravy pro obce s více jak 10 000 obyvateli nebo kraje, kde významná služba musela řešit
min. MHD, cyklo dopravu, příměstskou dopravu
- Čestné prohlášení k prokázání splnění technické kvalifikace – Seznam významných
služeb za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 21. 8. 2018
B. seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli.
-

Čestné prohlášení k prokázání splnění technické kvalifikace – Seznam techniků a
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ze dne 21. 8. 2018

Zadavatel požaduje předložit seznam techniků a to v min. rozsahu:
1. Hlavni manažer projektu
- Ing. Ondřej Kyp
2. Odborník na městské inženýrství – Ing. Jiří Lávic
3. Odborník na dopravní stavby
- Ing. Ondřej Kyp
4. Odborník na MHD
- Ing. Zuzana Volfová
5. Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě - Ing. Eva Göpfertová
C. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k vedoucím pracovníkům,

-

Čestné prohlášení k prokázání splnění technické kvalifikace – Seznam techniků a
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ze dne 21. 8. 2018

- 1 osoba v pozici „Hlavní manažer projektu“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství nebo dopravní stavby
a. Životopis – Hlavní manažer projektu a Odborník na dopravní stavby –
Ing. Ondřej Kyp – 23 let
b)

VŠ technického zaměření

a. Životopis – Hlavní manažer projektu a Odborník na dopravní stavby –
Ing. Ondřej Kyp – ČVUT Praha, Fakult stavební – konstrukce a dopravní
stavby
c) autorizace 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 – autorizovaný inženýr v oboru městská
doprava nebo dopravní stavby
a. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 6. 2018 –
autorizace dopravní stavby
d) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000 nebo kraje
a.

Dopravní generel města Ústí nad Labem

b.

Dopravní generel města Hradec Králové

- 1 osoba v pozici „Odborník na městské inženýrství“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství
a. Životopis – Odborník na městské inženýrství – Ing. Jiří Lávic - 18 let
b) VŠ technického zaměření
a. Životopis – Odborník na městské inženýrství – Ing. Jiří Lávic – ČZU –
Silniční a městská automobilová doprava
c) autorizace 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 – autorizovaný inženýr v oboru městské
inženýrství
a.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 6. 2018 –
autorizace městské inženýrství

d) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000 nebo kraj
a.

Studie koncepčního řešení dopravy v Horních Počernicích

b.

Optimalizace silničních obchvatů měst v Libereckém kraji na silnicích II. a III.
třídy a optimalizace humanizací průjezdních úseků silnic z hlediska přínosů
k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

- 1 osoba v pozici „Odborník na dopravní stavby“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru dopravní stavby
a. Životopis – Hlavní manažer projektu a Odborník na dopravní stavby –
Ing. Ondřej Kyp – 23 let
b) VŠ technického zaměření

a. Životopis – Hlavní manažer projektu a Odborník na dopravní stavby –
Ing. Ondřej Kyp – ČVUT Praha, Fakult stavební – konstrukce a dopravní
stavby
c) autorizace 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 – autorizovaný inženýr v oboru dopravní
stavby
a. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 6. 2018 –
autorizace dopravní stavby
d) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000 nebo kraj
a. Dopravní generel města Ústí nad Labem
b. Dopravní generel města Hradec Králové
- 1 osoba v pozici „Odborník na MHD“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství se zaměřením na MHD
a. Životopis – Odborník na MHD – Ing. Zuzana Volfová – 16 let
b) VŠ technického zaměření
a. Životopis – Odborník na MHD – Ing. Zuzana Volfová - ČVUT, Fakulta
stavební – konstrukce a dopravní stavby
c) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000, kde řešil koncepci a rozvoj MHD
a. Generel veřejné dopravy města Brna
b. Komplexní aktualizace modelu veřejné hromadné dopravy v Ústí nad
Labem
c. Dopravní model MHD města Jihlava
d. Zpracování koncepce dopravní obsluhy hromadnou dopravou –
Valašsko, Zlínský kraj

- 1 osoba v pozici „Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě“, která musí splňovat:
a) minimálně 5 roky praxe v oboru cyklodopravy a městského inženýrství
a. Životopis – Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě – Ing. Eva
Göpfertová – 18 let
b) VŠ technického zaměření
a. Životopis – Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě – Ing. Eva
Göpfertová - ČVUT, Fakulta stavební – konstrukce a dopravní stavby

c) zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min.
10 000 kde řešil koncepci cyklodopravy v městské zástavbě.

-

a.

Strategický plán udržitelné městské mobility České Budějovice – včetně řešení
koncepce cyklodopravy v městské zástavbě

b.

Plán udržitelné městské mobility Brno - – včetně řešení koncepce cyklodopravy
v městské zástavbě

Čestné prohlášení k prokázání splnění technické kvalifikace – Seznam techniků a
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ze dne 21. 8. 2018

3)

seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy
- Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.

4)

výsledek zkoušek vzorků
- nebyla požadována

