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Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

1.

PREAMBULE

Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splnění
kvalifikace v otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této kvalifikační dokumentaci
neuvedené se řídí zákonem. Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá
dodavatel plně a bez výhrad kvalifikační podmínky stanovené zadavatelem, včetně
všech příloh a případných dodatků k této kvalifikační dokumentaci. Předpokládá se,
že dodavatel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace pečlivě prostuduje
všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny
požadované informace, doklady a dokumenty, nebo pokud jeho kvalifikační
dokumentace v zadávacím řízení nebude v každém ohledu odpovídat kvalifikačním
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu
dodavatele ke kvalifikační dokumentaci obsaženou v jeho kvalifikační dokumentaci;
jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.

2.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí:
2.1. dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje
služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo
trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel,
2.2. kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
2.3. kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky
zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele,
2.4. subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité
věci či práva,
2.5. profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel
podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným
zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a
jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek,
2.6. Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných
zakázkách (dále jen „informační systém“), která zabezpečuje uveřejňování
informací o veřejných zakázkách,
2.7. JKSO - jednotná klasifikace stavebních objektů, jejíž struktura je volně
přístupná na adrese http://www.cenovasoustava.cz.
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3.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

3.1. ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI
Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v oznámení o zahájení
zadávacího řízení. Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky
zadavatele na kvalifikaci zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

3.2. KVALIFIKACE DODAVATELE
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):
3.2.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
3.2.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3.2.3. předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
dodavatele splnit veřejnou zakázku,
3.2.4. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

3.3. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v této
kvalifikační dokumentaci.

3.4. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU
KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje
splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu,
v jakém doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
zadavatele. Kvalifikační předpoklady (jak základní, tak profesní), které nejsou
prokázány výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doloženy
samostatným dokladem.

3.5. STÁŘÍ VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH
DODAVATELŮ
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii listiny ne
starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace.

3.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci
systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139
zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu
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v něm uvedených údajů. Kvalifikační předpoklady, které nejsou prokázány
certifikátem, musí být doloženy samostatným dokladem.

3.7. POŽADAVKY NA CERTIFIKÁT
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát
musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden
rok).

3.8. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE U NABÍDKY PODANÉ VÍCE
DODAVATELI
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec 1
písmeno a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) v plném
rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) a d) musí prokázat
všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

3.9. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ SUBDODAVATELE
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a).

3.10. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu
požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý
doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
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dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k
dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.

3.11. POUŽITÍ VÝPISU ZE SEZNAMU ZAHRANIČNÍCH
DODAVATELŮ
Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního
seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě
příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí
Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Certifikát prokazující
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

4.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

4.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
odstavec 1 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
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tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

4.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
odstavec 1 písmeno a) až k) zákona předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem.
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5.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

5.1. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍCH
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona,
tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
5.1.1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
5.1.2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
5.1.3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

5.2. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis
z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:
5.2.1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
5.2.2. Výkon zeměměřických činností.

5.3. DOKLAD OSVĚDČUJÍCÍ SPLNĚNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
5.3.1. 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 ve znění pozdějších předpisů pro obor:
Pozemní stavby pro osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje vybrané
činnosti ve výstavbě,
5.3.2. úřední oprávnění v rozsahu dle § 13 odstavec 1 písmeno a) a c) zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu
jejímž prostřednictvím zabezpečuje ověřování výsledků zeměměřických
činností.
Poznámka:
Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, ze
kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li
to zvláštní právní předpis.
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6.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

6.1. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
Zadavatel požaduje rovněž v souladu s podmínkami definovanými v oznámení o
zahájení zadávacího řízení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dle § 56 předložením těchto dokladů:
6.1.1. seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních
prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně; minimální úroveň pro splnění kvalifikačního
předpokladu je stanovena na:
6.1.1.1. nejméně 3 zakázky, jejichž součástí byla rekonstrukce budovy
pozemního stavitelství, kde finanční objem těchto prací činil
minimálně 10 mil. Kč bez DPH u každé z nich; minimálně u 2
z těchto zakázek bylo provedeno zateplení vnějším tepelně
izolačním kompozitním systémem (ETICS) kvalitativní třídy A a
výměna otvorových výplní; minimálně u 1 z těchto zakázek byla
na střešním plášti provedena hydroizolační vrstva z fólie;
6.1.2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací; minimální úroveň pro splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu je stanovena:
6.1.2.1. Stavbyvedoucí:
6.1.2.1.1. autorizace pro obor pozemní stavby,
6.1.2.1.2. vzdělání vysokoškolské stavebního směru,
6.1.2.1.3. minimální délka praxe 5 roků v oboru,
6.1.2.2. Zástupce stavbyvedoucího:
6.1.2.2.1. autorizace pro obor pozemní stavby,
6.1.2.2.2. vzdělání minimálně středoškolské stavebního směru;

6.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel
prokáže:
6.2.1. uvedením seznamu stavebních prací v příslušném formuláři (formulář pro
uvedení referenčních staveb je v příloze této kvalifikační dokumentace) a
přiložením osvědčení objednatelů alespoň pro stavby, kterými dodavatel
prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace;
6.2.2. uvedením údajů o vzdělání a odborné kvalifikaci v příslušném formuláři
(formulář pro uvedení referenčních staveb je v příloze této kvalifikační
dokumentace).
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7.

PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ

7.1. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dodavatel
předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin.

7.2. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ KE KVALIFIKACI PŘED PODPISEM
SMLOUVY
Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém
případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Houserek
RTS a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Datum: 30.06.2015 14:31:44
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