Příloha č. 2: Kvalifikační požadavky z připravované veřejné zakázky (výňatek)
I.1. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

I.1.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:
a)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje;

b)

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky, např. doklad
prokazující příslušné živnostenské podnikání či licenci pro předmět podnikání
1.

Projektová činnost ve výstavbě

2.

Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany

3.

Výkon zeměměřičských činností

4.

Geologické práce.

I.2. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

I.2.1. Rozsah prokazování technické kvalifikace.
Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:
a)

seznam pěti (5) významných služeb,

b)

seznam osob, které budou provádět předmětné práce, zahrnující minimálně osoby na těchto pozicích:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Hlavní inženýr projektu (dále jen „HIP“)
Vedoucí architektonicko – stavebního týmu
Hlavní architekt
Vedoucí týmu pro statiku a dynamiku staveb
Vedoucí týmu pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
Vedoucí týmu pro požární bezpečnost staveb
Vedoucí týmu se specializací na tunelové stavby
Vedoucí týmu se specializací na železniční svršek a spodek
Vedoucí týmu pro akustické řešení vnitřního a vnějšího prostředí staveb
Vedoucí týmu pro energetické hodnocení staveb
Vedoucí týmu pro navrhování leteckého pozemního zařízení
Vedoucí týmu pro bezpečnostní řešení staveb
Vedoucí týmu pro návrh POV/ZOV
Vedoucí týmu na pozici architekt pro interiérová řešení staveb
Vedoucí týmu na pozici architekt se specializací na navrhování administrativních budov
Vedoucí týmu na pozici architekt pro zahradní úpravy a landscaping
Informační manažer dodavatele
Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – vzduchotechnika
Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – vytápění a chlazení
Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – ZTI (vodovod a kanalizace)
Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – silnoproudé elektroinstalace
Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – slaboproudé elektroinstalace
Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – samočinné hasicí zařízení

Strana 2

24. Osoba zodpovědná za zajištění procesu veřejnoprávního projednání projektu
Osoby na pozicích uvedených výše
-

Hlavní inženýr projektu (dále jen „HIP“)
Hlavní architekt
Vedoucí týmu pro statiku a dynamiku staveb
Vedoucí týmu pro požární bezpečnost staveb
Informační manažer dodavatele
Osoba zodpovědná za zajištění procesu veřejnoprávního projednání projektu

budou považovány za klíčové osoby týmu a budou hodnoceny při předložení předběžných nabídek. Tyto
osoby tedy musí být totožné s osobami, pomocí kterých účastník bude prokazovat svou kvalifikaci.
c)

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v odstavci V.2.1.b).

I.2.2. Způsob prokázání technické kvalifikace.
Dodavatel předloží seznam ve formě čestného prohlášení, jež bude podepsáno osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel požadovanou
technickou kvalifikaci splňuje. Dodavatel může využít a vyplnit přílohu B ZD, která obsahuje vzorové čestné
prohlášení. Přílohou tohoto čestného prohlášení budou tvořit následující dokumenty: doklady prokazující
splnění technické kvalifikace v souladu s V.2.1 c)) této ZD (tj. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
HIP, hlavního architekta a vedoucích týmů a informačního manažera dodavatele).

I.2.3. Požadovaná minimální úroveň technické kvalifikace.
a) Účastník předloží seznam následujících tří (3) významných služeb realizovaných v posledních patnácti (15)
letech před zahájením zadávacího řízení:
1. Za první významnou službu bude považována zakázka, jejímž předmětem bylo
-

zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), podle které
byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce nebo její realizace probíhá,

a to pro pozemní stavbu občanské vybavenosti určené zejména pro
-

dopravu (odbavovací hala letiště, nádražní budova pro cestující, dopravní terminál pro cestující),
a/nebo
administrativu (kancelářské budovy / komplex budov, bankovní dům, budova státní správy ) a/nebo
zdravotnictví (nemocnice, poliklinika, specializovaná pracoviště), a/nebo
školství (škola, univerzita, školský kampus, knihovna, výzkumné centrum),
kulturu (divadlo, koncertní sál, opera, sportovní hala, kulturní centra, muzea, galerie), a/nebo
obchod (obchodní domy, nákupní centra, kongresová centra)
ubytování (hotely, ubytovací komplexy)

s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími
hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně.
Zakázky, jejichž předmětem byly jiné, než uvedené stavby občanské vybavenosti, nebudou uznány jako
významná služba pro účely kvalifikace
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2. Za druhou a třetí významnou službu budou považovány zakázky, u kterých alespoň jeden ze stupňů
dokumentace (projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení; dokumentace pro provádění stavby) byl zpracován metodou BIM
(informační model stavby).
Za významnou službu bude považována kompletní PD vytvořená za pomocí nástrojů pro tvorbu digitálního
informačního modelu budovy (BIM) vč. informační databáze stavebních konstrukcí, technologií a výrobků
pro SP a/nebo DPS, na základě které bylo vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí o umístění stavby
resp. stavební povolení resp. podle této PD byla realizovaná dokončená/probíhající/nezahájená výstavba
nebo rekonstrukce budovy pozemní stavby občanské vybavenosti určené zejména pro
-

dopravu (odbavovací hala letiště, nádražní budova pro cestující, dopravní terminál pro cestující),
a/nebo
administrativu (kancelářské budovy / komplex budov, bankovní dům, budova státní správy ) a/nebo
zdravotnictví (nemocnice, poliklinika, specializovaná pracoviště), a/nebo
školství (škola, univerzita, školský kampus, knihovna, výzkumné centrum),
kulturu (divadlo, koncertní sál, opera, sportovní hala, kulturní centra, muzea, galerie), a/nebo
obchod (obchodní domy, nákupní centra, kongresová centra)
ubytování (hotely, ubytovací komplexy)

s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími
hranici 50 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně.
Zakázky, jejichž předmětem byly jiné, než uvedené stavby občanské vybavenosti, nebudou uznány jako
významná služba pro účely kvalifikace
Součástí dokumentace provedené metodou BIM v rámci dvou významných služeb musí být minimálně:
-

Spolupráce nad jednotným datovým prostředím napříč realizačním týmem a jednotlivými
subdodavateli
Produkce společného digitálního 3D modelu stavby
Návrh a koordinace 3D BIM modelu stavby minimálně v profesních částech ASŘ, VZT, ZTI,
VYT+CHL
Generování tištěné a 2D výkresové dokumentace z digitálního 3D BIM modelu stavby

Tato významná služba nesmí být prokázána subdodavatelsky ale pouze osobou Uchazeče.
b) Účastník dále předloží seznam dvou (2) významných služeb, realizovaných v posledních osmi (8) letech před
zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem bylo
-

zpracování kompletní DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné stavební povolení a podle které
byla realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo

-

zpracování kompletní dokumentace pro společné povolení, na základě které bylo vydáno pravomocné
společné povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce,
a/nebo

-

zpracování kompletní DPS, podle které byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo
rekonstrukce,
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a to pro dopravní stavbu, jejíž součástí byla novostavba nebo rekonstrukce tunelu o minimální délce 200 m,
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci každé z těchto
významných služeb přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně .
c) Účastník předloží seznam osob, které budou provádět předmětné práce zahrnující minimálně HIP, vedoucí
týmů, hlavního architekta a informačního manažera dodavatele dle I.2.1. písm. b) a doklady těchto osob dle
I.2.1. písm. c):
1. Účastník doloží pro osobu na pozici Hlavního inženýra projektu (HIP) dle I.2.1. písm. b):
i. doklad pokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví nebo architektura,
ii. osvědčení o autorizaci ČKA pro obor architektura dle §3 písm. a) nebo osvědčení o autorizaci ČKAIT
pro obor pozemní stavby dle §5 odst. 3 písm. a) 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,
iii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci hlavního inženýra projektu (HIP) pro dvě zakázky, jejichž předmětem bylo


zpracování kompletní DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné stavební povolení
a podle které byla realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a



zpracování kompletní DPS, podle které byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba
nebo rekonstrukce

a to pro pozemní stavbu občanské vybavenosti určené zejména pro
-

dopravu (např. odbavovací hala letiště, nádraží, dopravní terminál), a/nebo
administrativu (např. kancelářské budova / komplex budov, bankovní dům), a/nebo
zdravotnictví (např. nemocnice, poliklinika), a/nebo
školství (např. škola, univerzita, školský kampus, knihovna), a/nebo
kulturu (např. divadlo, koncertní sál, sportovní hala), a/nebo
obchod (např. obchodní domy, nákupní centra),
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
každé z těchto zakázek přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky
v cizí měně,

iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující znalost
českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce: učení,
vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

2. Účastník doloží pro osobu na pozici Vedoucího architektonicko-stavebního týmu dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví nebo architektura,
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ii. osvědčení o autorizaci ČKA pro obor architektura dle §3 písm. a) nebo osvědčení o autorizaci ČKAIT
pro obor pozemní stavby dle §5 odst. 3 písm. a) 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,
iii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci odpovědného projektanta pro danou oblast nebo vedoucího projektového
týmu pro danou oblast pro jednu zakázku, jejímž předmětem bylo


zpracování kompletní DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné stavební povolení
a podle které byla realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a



zpracování kompletní DPS, podle které byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba
nebo rekonstrukce

a to pro stavbu pozemního stavitelství,
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,


zpracování alespoň dvou (2) zakázek - kompletní projektové dokumentace
architektonicko-stavební části ve stupni DSP nebo DPS vytvořené za pomocí nástrojů
pro tvorbu digitálního informačního modelu budovy (BIM) vč. informační databáze
stavebních konstrukcí, technologií a výrobků pro SP a/nebo DPS, na základě které bylo
vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí o umístění stavby resp. stavební povolení
resp. podle této PD byla realizovaná dokončená / probíhající / nezahájená výstavba
nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
každé z těchto zakázek přesahujícími hranici 15 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této
částky v cizí měně

iv. doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující znalost
českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce: učení,
vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

3. Účastník doloží pro osobu na pozici Hlavní architekt, dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví nebo architektura,
ii. osvědčení o autorizaci ČKA pro obor architektura dle §3 písm. a) 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,
iii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
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-

iv.

zkušenost ve funkci hlavního architekta, prokazující vedení týmu architektů, pro alespoň dvě
zcela dokončené služby – vypracování architektonicko-stavebních návrhů/studií občanských
staveb pozemního stavitelství, pro které bylo získáno alespoň souhlasné rozhodnutí o
umístění stavby s celkovými plánovanými investičními náklady na výstavbu přesahujícími
hranici minimálně 500 mil. Kč bez DPH a alespoň jednu zcela dokončenou službu –
vypracování architektonicko-stavebního návrhu interiérového řešení dokončené stavby
interiéru s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu přesahujícími
hranici minimálně 50 mil. Kč bez DPH

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

4. Účastník doloží pro osobu na pozici Vedoucího týmu pro statiku a dynamiku staveb dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví,
ii. osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor statika a dynamika staveb dle §5 odst. 3 písm. g) 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,
iii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci odpovědného projektanta pro danou oblast nebo vedoucího projektového
týmu pro danou oblast projektu pro jednu dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo


zpracování kompletní projektové dokumentace stavebně konstrukčního řešení ve stupni
DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné stavební povolení a podle které byla
realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování kompletní projektové dokumentace stavebně konstrukčního řešení ve stupni
DPS, podle které byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce,

a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,
iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

5. Účastník doloží pro osobu na pozici Vedoucího týmu pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor dopravní stavby dle §5 odst. 3 písm. b) nebo pro obor mosty
a inženýrské konstrukce dle §5 odst. 3 písm. d) 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,
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profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:

iii.

-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo


zpracování kompletní projektové dokumentace pro dopravní stavbu (most, křížení
komunikací, parkovací dům, silniční estakáda, silnice) ve stupni DSP, na základě které
bylo vydáno pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena
příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování kompletní projektové dokumentace pro dopravní stavbu (most, křížení
komunikací, parkovací dům, silniční estakáda, silnice) ve stupni DPS, podle které byla
realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce,

a to pro stavbu s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo
rekonstrukci přesahujícími hranici 200 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí
měně,
-

minimálně 7 let praxe s výkonem činností autorizované osoby v oboru dopravní stavby nebo
mosty a inženýrské konstrukce,

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

iv.

6. Účastník doloží pro osobu na pozici Vedoucího týmu pro požární bezpečnost staveb dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví,
ii. osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor požární bezpečnost staveb dle §5 odst. 3 písm. j) 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,
iii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující
-

zkušenost ve funkci odpovědného projektanta pro danou oblast nebo vedoucího projektového
týmu pro danou oblast projektu pro jednu dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo


zpracování kompletní projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby
ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné stavební povolení a podle
které byla realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo

a to pro stavbu pozemního stavitelství,
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,
iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

7. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucího týmu se specializací na tunelové stavby dle I.2.1.b):
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i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,
ii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující
-

zkušenost ve funkci odpovědného projektanta pro danou oblast nebo vedoucího projektového
týmu pro danou oblast projektu pro jednu dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo


zpracování kompletní projektové dokumentace stavby ve stupni DSP, na základě které
bylo vydáno pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena
příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování kompletní projektové dokumentace stavby ve stupni DPS, podle které byla
realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce,

a to pro stavbu dokončené tunelové liniové stavby s minimální délkou 200bm
-

minimálně 5 let praxe s výkonem činnosti autorizované osoby v oboru požární bezpečnost
staveb,

iii. osvědčení o odborné způsobilosti podle § 4 písm. e) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005
Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činností prováděných
hornickým způsobem, a to v rozsahu podle § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
iv. doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

8. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu se specializací na železniční svršek a spodek dle
I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví,
ii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující minimálně 5 let praxe v projektování
v oboru své specializace (železniční svršek a spodek) jako autorizovaná osoba,
iii. osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor dopravní stavby dle §5 odst. 3 písm. b) zákona 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.
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9. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro akustické řešení vnitřního a vnějšího prostředí
staveb dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,

ii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:

-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu pro jednu dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo


zpracování kompletní akustické studie (posouzení hluku z různých stac. zdrojů, ze
stavební činnosti, z dopravy, stavební prostorová akustika, apod.) stavby ve stupni
DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné stavební povolení a podle které byla
realizována a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování kompletní akustické studie (posouzení hluku z různých stac. zdrojů, ze
stavební činnosti, z dopravy, stavební prostorová akustika, apod.) stavby ve stupni
DPS, podle které byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce,

a to pro stavbu pozemního stavitelství,
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,
doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

iii.

10. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro energetické hodnocení staveb dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,
ii. osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor technika prostředí staveb dle §5 odst. 3 písm. f) nebo
technologická zařízení staveb dle §5 odst. 3 písm. e) nebo pozemní stavby dle §5 odst. 3 písm. a)
zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
iii. oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů, pro výkon energetického specialisty,
iv.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu pro dvě dokončené zakázky, jejichž předmětem bylo


zpracování energetického auditu nebo energetického posudku pro stavbu ve stupni
DSP, která byla realizována a dokončena, a/nebo



zpracování energetického auditu nebo energetického posudku pro stavbu ve stupni
DPS, která byla realizována a dokončena,
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a to pro stavbu pozemního stavitelství,
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo
rekonstrukci přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v
cizí měně
- minimálně 7 let praxe s výkonem činností energetického specialisty v oblasti šetrného stavebnictví,
v.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

11. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu specialistů pro navrhování leteckého pozemního
zařízení dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,
ii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu pro tři dokončené zakázky, jejichž předmětem bylo
zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni DPS pro instalaci pozemního
leteckého zařízení stavby,
a to pro stavbu pozemního stavitelství,
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici 20 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně.

-

minimálně 5 let praxe s výkonem činností specialisty pro navrhování instalací, údržbu a
modifikace leteckých pozemních zařízení,

iii. doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.
12. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu specialistů pro bezpečnostní řešení staveb dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu technického směru,

ii.

Doklad o tom, že je specialistou certifikovaného znaleckého ústavu pro obor improvizovaných
výbušných systémů, výbuchové odolnosti staveb a šíření rázových vln v prostoru.

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu pro alespoň jednu dokončenou zakázku v oblasti
posuzování zranitelnosti staveb a navrhování opatření ke zvýšení odolnosti staveb na
mimořádná zatížení (výbuch plynu popř. nálože/ výbušniny, náraz lodí) pro veřejné budovy,
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objekty kritické infrastruktury, dopravní stavby a jiné zájmové stavby), která byla posuzována
a navrhována podle mezinárodních předpisů pro navrhování staveb z pohledu bezpečnosti,
ČSN ISO 31000:2010, FEMA, ICAO, Společného evropského centra JRC,
iv.

minimálně 10 let praxe s výkonem činností navrhování bezpečnostních řešení staveb,

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

13. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu specialistů pro návrh POV a ZOV dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu technického směru v oboru stavebnictví,

ii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
- Zkušenost ve funkci zpracovatele projektové dokumentace pro dvě zcela dokončené služby –
vypracování části projektové dokumentace POV / ZOV stavby ve stupni DSP nebo DPS pro
dokončené stavby pozemního stavitelství s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu přesahujícími hranici minimálně 500 mil. Kč bez DPH.
- Zkušenost se zpracováním podrobného harmonogramu realizace stavby (jednotlivé stavební
činnosti koordinované vzájemnými vazbami v čase) alespoň u jedné této služby
a to s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,
-

iii.

minimálně 10 let praxe s výkonem činností specialisty pro navrhování postupů a zásad
organizace výstavby,

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

14. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu architekta pro interiérová řešení staveb dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu technického směru v oboru stavebnictví nebo architektura,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKA pro obor architektura dle §3 písm. a) 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci hlavního architekta pro dvě dokončené zakázky, jejichž předmětem bylo
zpracování architektonicko-stavebního návrhu interiérového řešení dokončené stavby
interiéru,
a to s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici 50 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,
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iv.

,

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

15. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu architekta se specializací na navrhování
administrativních budov dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu technického směru v oboru stavebnictví nebo architektura,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKA pro obor architektura dle §3 písm. a) 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci hlavního architekta pro alespoň dvě dokončené zakázky, jejichž
předmětem bylo vypracování architektonicko-stavebního návrhu dokončené stavby pro
administrativu (tj. minimálně 50% užitné plochy budovy v nadzemních podlažích navrženo pro
administrativní funkci)
a to s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahujícími hranici minimálně 500 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,

iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

16. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu architekta pro zahradní úpravy a krajinářskou
architekturu dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu zahradní a krajinářská architektura

ii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

dvě dokončené zakázky, jejichž předmětem bylo vypracování návrhu zahradních úprav
veřejného prostoru parku nebo zahrady nebo sadu nebo volnočasového prostranství nebo
okolí veřejné budovy

a to s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
přesahující hranici minimálně 20 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,
iii.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.
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17. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Informačního manažera dodavatele dle I.2.1.b):
i. doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru v oboru stavebnictví
ii. profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující zkušenost ve funkci informačního
manažera s rozsahem činností obdobným těm stanoveným v Př. Smlouvy
- BIM Protokol
odpovědného za aplikaci informačního modelu BIM pro alespoň dvě dokončené zakázky, jejichž
předmětem bylo


zpracování kompletní DPS, podle které byla realizovaná a dokončena příslušná výstavba nebo
rekonstrukce

a to pro pozemní stavbu občanské vybavenosti
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu přesahujícími hranici 50 mil.
Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky v cizí měně,

iii. doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.
18. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – vzduchotechnika dle
I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro daný obor 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo



zpracování části vzduchotechnika ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno pravomocné
stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná výstavba nebo
rekonstrukce, a/nebo



zpracování části vzduchotechnika ve stupni DPS, podle které byla realizovaná a dokončena
příslušná výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,



zpracování alespoň dvou (2) zakázek - kompletní projektové dokumentace části
vzduchotechnika ve stupni DSP nebo DPS vytvořené za pomocí nástrojů pro tvorbu
digitálního informačního modelu budovy (BIM) vč. informační databáze stavebních
konstrukcí, technologií a výrobků pro SP a/nebo DPS, na základě které bylo vydáno příslušné
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pravomocné rozhodnutí o umístění stavby resp. stavební povolení resp. podle této PD
byla realizovaná dokončená / probíhající / nezahájená výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
každé z těchto zakázek přesahujícími hranici 15 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky
v cizí měně

iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

19. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – vytápění a chlazení
dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro daný obor 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo



zpracování části vytápění a chlazení ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná
výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování části vytápění a chlazení ve stupni DPS, podle které byla realizovaná a
dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,



zpracování alespoň dvou (2) zakázek - kompletní projektové dokumentace části vytápění a
chlazení ve stupni DSP nebo DPS vytvořené za pomocí nástrojů pro tvorbu digitálního
informačního modelu budovy (BIM) vč. informační databáze stavebních konstrukcí,
technologií a výrobků pro SP a/nebo DPS, na základě které bylo vydáno příslušné
pravomocné rozhodnutí o umístění stavby resp. stavební povolení resp. podle této PD
byla realizovaná dokončená / probíhající / nezahájená výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
každé z těchto zakázek přesahujícími hranici 15 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky
v cizí měně
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iv.

doklad (čestné prohlášení osoby nebo doklad prokazující úspěšné složení zkoušky) prokazující
znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce:
učení, vyučování, hodnocení (SERR), pokud osoba není rodilý mluvčí.

20. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – ZTI (vodovod a
kanalizace) dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro daný obor 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo



zpracování části ZTI (vodovod a kanalizace) ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná
výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování části ZTI (vodovod a kanalizace) ve stupni DPS, podle které byla realizovaná a
dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,



zpracování alespoň dvou (2) zakázek - kompletní projektové dokumentace části ZTI
(vodovod a kanalizace) ve stupni DSP nebo DPS vytvořené za pomocí nástrojů pro tvorbu
digitálního informačního modelu budovy (BIM) vč. informační databáze stavebních
konstrukcí, technologií a výrobků pro SP a/nebo DPS, na základě které bylo vydáno příslušné
pravomocné rozhodnutí o umístění stavby resp. stavební povolení resp. podle této PD
byla realizovaná dokončená / probíhající / nezahájená výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství
s celkovými skutečně vynaloženými investičními náklady na výstavbu nebo rekonstrukci
každé z těchto zakázek přesahujícími hranici 15 mil. Kč bez DPH nebo ekvivalent této částky
v cizí měně

21. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – silnoproudé
elektroinstalace dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,
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ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro daný obor 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo



zpracování části silnoproudé elektroinstalace ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná
výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování části silnoproudé elektroinstalace ve stupni DPS, podle které byla realizovaná a
dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,

22. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – slaboproudé
elektroinstalace dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,

ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro daný obor 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo



zpracování části slaboproudé elektroinstalace ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná
výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování části slaboproudé elektroinstalace ve stupni DPS, podle které byla realizovaná a
dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,

23. Dodavatel doloží pro osobu na pozici Vedoucí týmu pro techniku prostředí staveb – samočinné hasicí
zařízení dle I.2.1.b):
i.

doklad prokazující úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
technického směru,
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ii.

osvědčení o autorizaci ČKAIT pro daný obor 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,

iii.

profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:
-

zkušenost ve funkci vedoucího týmu nebo na pozici hlavního inženýra projektu pro jednu
dokončenou zakázku, jejímž předmětem bylo



zpracování části samočinné hasicí zařízení ve stupni DSP, na základě které bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a podle které byla realizována a dokončena příslušná
výstavba nebo rekonstrukce, a/nebo



zpracování části samočinné hasicí zařízení ve stupni DPS, podle které byla realizovaná a
dokončena příslušná výstavba nebo rekonstrukce
a to pro stavbu pozemního stavitelství, s celkovými skutečně vynaloženými investičními
náklady na výstavbu nebo rekonstrukci přesahujícími hranici 400 mil. Kč bez DPH nebo
ekvivalent této částky v cizí měně,

24. Dodavatel doloží pro osobu zodpovědnou za zajištění procesu veřejnoprávního projednání projektu dle
I.2.1.b):
profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem dokladující:

i.

-

že úspěšně zajistil kompletní veřejnoprávní proces (pro umístění stavby, stavební povolení a
kolaudaci) pro alespoň dvě dokončené stavby pozemního stavitelství s celkovými skutečně
vynaloženými investičními náklady na výstavbu přesahujícími hranici minimálně 500 mil. Kč
bez DPH.

I.3. Jiná kritéria kvalifikace dle § 167 ZZVZ

I.3.1. Jiná kritéria kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a)

přehled softwaru podporujícího BIM zajištěného dodavatelem, který bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici a který bude podporovat výstupy ve formátu .*.rvt (Autodesk Revit
v poslední aktuální verzi) a IFC4. (Industry Foundation Classes) dle ISO 16739. Vlastnictví software
bude doloženo čestným prohlášením nebo poslední fakturou za platbu licence k užívání tohoto
software.

b)

seznam
všech
referenčních
zakázek
zpracovávaných
Uchazečem
v předmětném
softwaru (Autodesk Revit) za posledních 10 let, přičemž tyto zakázky nesmí být prokázány
subdodavatelsky, ale pouze Uchazečem

Jiná kritéria kvalifikace Zadavatel nestanovuje.

