Příloha b) Zadávací dokumentace

Veřejné prostranství Dobratice
Kvalifikační dokumentace je součástí zadávacích podmínek a obsahuje podrobnou specifikaci
požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikační dokumentace je pro dodavatele
závazná. Nesplnění požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace vede k vyloučení dodavatele
z další účasti v zadávacím řízení.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

1. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 73 ZZVZ
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
a) Základní kvalifikační předpoklady §74
b) Profesní kvalifikační předpoklady §77
d) Technické kvalifikační předpoklady § 79
2. Prokazování splnění kvalifikace
2.1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické a profesní kvalifikace v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel není oprávněn prokazovat prostřednictvím jiné osoby profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Dodavatel je povinen v takovém případě povinen v nabídce předložit:
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 77 odst. 1 písm. ZZVZ
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikace dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za
plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby
kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí
písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
2.2. Má-li být předmět plnění veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu.

V případě, že má být předmět plnění veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé
povinni vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou donu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazku vyplývajících z veřejné zakázky.
Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele
Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí dodavatel odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno
předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů
2.4. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ustanovení § 228 ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni prokázání splnění kvalifikace starší než 3 měsíce.
2.5. Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ustanovení §
234 ZZVZ. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace.

3. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel pro všechny dílčí částí,
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74 odst. 1 ZZVZ, tzn. že způsobilým není
dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ předkládají v nabídce dodavatelé doklady o kvalifikaci v kopiích a
mohou je nahradit
-

čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čestné prohlášení) [§ 74 odst. 1
písm. b) ZZVZ],
d) písemného čestného prohlášení (čestné prohlášení) [§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ],
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ],
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán (čestné prohlášení) [§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ].

4. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 ZZVZ, tzn. že profesní způsobilost
splňuje dodavatel, který předloží:
-

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

-

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

-

doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy
vyžadována.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložením:
a)
b)

c)

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů)
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování - dílčí část 1, 2 a 4
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost – dílčí
část 3
- výkon zeměměřičských činností - dílčí část 4
dokladu prokazujícího jeho odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor: „Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – dílčí část 1, 2 a 4
dokladu prokazujícího jeho odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o autorizaci podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“ pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – dílčí část 4

Dodavatel současně musí uvést, v jakém právním vztahu (pracovně-právním či obchodně-právním) je osoba
prokazující tuto kvalifikaci k dodavateli. Smlouva, kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž osvědčení o odborné
způsobilosti předloží, musí být uzavřena na dobu neurčitou či na dobu určitou s platností nejméně do konce
předpokládané doby realizace veřejné zakázky.

5. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 ZZVZ splněním
těchto požadavků zadavatele:
DÍLČÍ ČÁST 1
a)

V souladu s § 79 odst 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení těchto prací.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 2 zakázky. Výstavba nebo rekonstrukce komunikací,
kde hodnota každé stavby činila minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH každé z nich
b) V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným stavebním pracím a to ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, které dodavatel zaměstnává na
základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, následovně:
Stavbyvedoucí: VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě v oboru autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby.
Praxe : Působení min. u 2 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. výstavba nebo rekonstrukce
komunikací.
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ:
a)

Uvedením seznamu stavebních prací a přiložením osvědčení objednatelů pro stavby, kterými
dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.
Tato osvědčení musí zahrnovat vymezení provedených prací, cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.

b) Předložením jmenného seznamu osob odpovědných za vedení stavebních prací včetně uvedení
pozice stavbyvedoucího. Tento seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za či jménem
dodavatele a rovněž osobami uvedenými v seznamu.

DÍLČÍ ČÁST 2
c)

V souladu s § 79 odst 2 písm. a) ZZVZ seznam prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
těchto prací.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 2 zakázky. Výstavba dětského hřiště vč. dodávky
herních prvků, kde hodnota každé stavby činila minimálně 230 000,- Kč bez DPH každé z nich
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ:

c)

Uvedením seznamu stavebních prací a přiložením osvědčení objednatelů, kterými dodavatel
prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.
Tato osvědčení musí zahrnovat vymezení provedených prací, cenu, dobu a místo provádění prací a
dodávek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Rovnocenným
dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele.

DÍLČÍ ČÁST 3
d) V souladu s § 79 odst 2 písm. a) ZZVZ seznam prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
těchto prací.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 2 zakázky. Výsadba zeleně, kde hodnota každé
výsadby činila minimálně 500 000,- Kč bez DPH každé z nich
e) V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným výsadbám zeleně a to ve vztahu k fyzickým osobám,
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, které dodavatel zaměstnává na
základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, následovně:
Člen týmu: Praxe : Působení min. u 2 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. výsadba zeleně
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ:
d) Uvedením seznamu výsadba zeleně a přiložením osvědčení objednatelů, kterými dodavatel
prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.
Tato osvědčení musí zahrnovat vymezení provedených prací, cenu, dobu a místo provádění prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Rovnocenným dokladem
k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele.
e)

Předložením jmenného seznamu osob odpovědných za vedení prací včetně uvedení pozice člena
týmu. Tento seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za či jménem dodavatele a rovněž
osobami uvedenými v seznamu.

DÍLČÍ ČÁST 4
f)

V souladu s § 79 odst 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení těchto prací.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 2 zakázky. Výstavba nebo rekonstrukce veřejného
prostranství, kde hodnota každé stavby činila minimálně 2 000 000,- Kč bez DPH každé z nich, přičemž součástí
každé referenční zakázky byly výstavba vodní plochy, např. rybník, jezírko apod.

g)

V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným stavebním pracím a to ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, které dodavatel zaměstnává na
základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, následovně:
Stavbyvedoucí: VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě v oboru autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby.
Praxe : Působení min. u 2 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. stavební práce na veřejném
prostranství
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ:
f)

Uvedením seznamu stavebních prací a přiložením osvědčení objednatelů pro stavby, kterými
dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.
Tato osvědčení musí zahrnovat vymezení provedených prací, cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.

g)

Předložením jmenného seznamu osob odpovědných za vedení stavebních prací včetně uvedení
pozice stavbyvedoucího. Tento seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za či jménem
dodavatele a rovněž osobami uvedenými v seznamu.

Ve lhůtě před podpisem SoD musí vyzvaný dodavatel předložit originály nebo ověřené kopie. V případě
nesplnění kteréhokoli z výše uvedených kvalifikačních předpokladů bude SoD uzavřena za stejných podmínek
s druhou firmou v pořadí hodnocených nabídek.

