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PožADAVKYNA PRoK}íáNÍSPLNĚNÍKvAuFIMcE

1 . 1 oBEcNÉpoŽADAVKYZADAVATELE
NA PRoKÁáNÍ KVALIFIKACE
Tato kváIifikačnídokumentace (dá|€ j€ n -KD.) upřavuje podrobným způsobemvymezení a způsob
prokázání kvaIifikačníchpředpok|adů.
1'1.1 sDlněnímkvalifikace se nozumí|
a) 50něnízák|adních
kvalifikačních
Dředook]adů
stanovených
d e 6 53 zákonaívizodst.1.2)'
b) sD]nění
Drofesních
kva|ifikačních
DředDok|adů
dle 6 54 zákona(vizodst' 1.3)'
c) sD|rění
ekonomiclcich
a frnančních
kvalfikačních
DředDok|adů
d|e6 55 zákona(vlzodst.1.4l
d) Drokázá
nítechnickÝchkva|ifikačních
DředDok|adů
dle 6 56 zákona(vizodst' 1'5)'
1.1'2 Prokázání kva|iÍikacepřostřednictvímsubdodavate|e
Pokudnenídodavate|
schopenprokázatsp|nění
podles
určité
částjkva|fikacepožadované
Veřejnýmzadavate]em
50 odst.1 písm.b) ažd) zákonaV p|némrozsahu,je opÍávněn
prokázat
sp|nění
kva|iÍkace
v chybějhím
rozsahu
prostřednictvím
sUbdodavateIe'
Dodavate|je
V iakovémpřípaděpovinenVeřejnému
před|ožlt
zadavate|i
smlouvu uzavřenouse sUbdodavate|em,
z nížwp|wá záVazeksubdodavate|e
p|nění
k posMnutíp|něníU|čeného
k
veřejnézakázlrydodavateiem
čik
posMnutíVěcíčipráV,s nimižbudedodavate|
oprávněndisponovat
v rámciplněníVeřejné
zakáz]<y,
a to a|espoň
v rozsahu,V jakém 5!bdodavate|prokázal splněníkvalifikace,Dodaváte]není opráVněn prostřednictvím
prokázatsp|nění
pod|e5 54 písm.a) zákona(g. Výpisz obchodniholejstřiku,pokLrd
je
subdodavate|e
kva|jfikace
V rěÍr oodavate|
je
zaosán,čiv{pis' j néobdobné
po|Jd
evidelce,
v r zapsá1)'
1.l.3 Prokázání kva|ifikacév případě podáníspo|ečné
nabídky
I4á'1ibýt předÍnět
veřejnézákázkyplněnněko|ikádodavateli
podávají
podat
společně
a Za tíÍnto
úče]em
čihod|ají
je
spo|ečnou
pov]nenprokázatsp|něnízák|adních
nabídku, každýz dodavate]ů
předpok|adů
pod|e5
kva|ifikačních
50 odst'1 plsm'a) zákona (tj. zák|adníkva|]Í]kační
předpok|ady
pod|e5 53 zákona/Viz odst. 1.2 tétoKD) a
profesníbo
předpok|adu
kvaliÍkáčního
pod|es 54 písm'a) zákona (tj' \^l'pis
z obchodníhorejstříku,pokudje
je
V němdodavate|
zapsan,či\.ýpisz jjnéobdobné
pokud
evidence/
V nízapsán)v p]nérn
rozsah-.
pod|e
sp|něníkvalifikace
předpok|ady
kva|ifikační
vyjma ! 54 písm.a)
5 50 odst' 1 písm'b) zákona(E' profesní
zákona,vlz odst' 1.3tétoKD),s 50 odst.1 c) zákona(tj' ekonomické
předpok|ad'Viz odťt.
a finánční
kva|ifikační
1.4tétoKD)a 5 50 odst.1 d) zákona(q. technické
předpok]ady,
kva|ifikační
viz odst.1,5tétoKD) musípro|ózat
Všichni
dodavate|é
sooIečně'
V pípadě prokazování
sp|něníkva|ifikace
v chybějícím
rozsahuprostřednictvím
subdodavatele
se bod 1.1.2
Douž|ie
obdobně.
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V případě,
žemá b'it přednrětVeřejné
p|něnpod|e5 51 odď' 5 zékonaspo|ečně
zakáz]<y
jsou
něko ka dodaVate|],
Veřejnér.uŽadavate|povinnipřed|ožitsoučasněs dokady prokazujícími
předpokladů
sp|něníkvaifkačních
smlouvu, Ve kteréje obsaženzáVazek/že Všchn tito dodavate]é
budouvůčveřejnémuzadavate a třetím
práVních
osobámz ja|aýchko]V
VáahůVznik]ých
v souvs|ostis Veř€ j nou zakázkouzávázánispo|ečně
a nerozdí|ně,
j po dobu trváníjinýchzávazků\ryp|}h/ajících
a to po ce|oudobu plněníVeřelnézakáz|Cý
z Veřejnézakázky'
požadavek
na záVazekpod|eVěrypryní,aby dodavateé by i zavázánspoečněa nerozdíně, p|atí,
pokudzVáštní
práVní
předpisnebozadáVatenestanoví
jinak'
1.1.4 Prokáání kva|ifikaceu zahraničníhododávate|e
právníhopředpisujinak, plokazujed|e 5 51 odst' 7 zákonazahřaničnídodavate|
Newp|.ývé.]i
ze zv|áštního
pode práVního
sp něníkvaifikacezpůsobenr
řádu p|atného
V zemljeho sídla,mistapodnikání
nebobyd|ště,a to
V rozsahLpožadovaném
Žákonema veřejnýmzadavate]em'
Pokudse pod|eprávního
řádU p]atného
v zem síd]a,
mistapodnlkání
je
nebobyd|jště
zahraničního
dodavate|e
povinen
určiýdokad ne\ydáVá, Žahran]ční
dodavate|
prokázatspněnítakovéčástikva|inkace
jejížsp|něnímá b.^v rámci
čeďnýmproh|ášením.
Neníl|ipovinnost,
kvaiíikaceprokázáno,V Ženrisídla,místapodnikání
|ebo byd]iště
zahraničního
dodavate|e
stanovena,
Učiní
o této
<|''fé;n^<|i řp<ťnÁ nr^h iiÓni

Dok]adyprokazljící
sp|něníkva|ifkacepředkiádázahraniční
jazyce s přpojenímjejich
dodavate|V půVodním
jazyka,
úředněověřenéhopřek|adudo českého
pokud zadavatelV zadáVacích
podnrínkách
nebo mezinárodní
jinak;to patí i v případě,prokazuje|j sp|nění
sm|ouva,ktero! je českárepLb|ika
vázéna,nestanoví
kýa|]Í]kace
jazyce dodavate|se sí.d|em,
dokady V jinér.nežčeskéÍn
pob}tuna
mlstempodnikánínebo mistemtrva]ého
územíceské
reDubIikv'
1.1.5 zv|áštnízpůsobyprokázání kva|ifikace
1'1.5'1 seznam kvalifikovaných dodavate|ů
Použitívýpisu ze seznam! kva|ifikovanýchdodavate|ů
Před|oži
|i dodavatelzadavate]iVýpls2e seznamukva|ifkovaných
dodavate|ů
Ve |hůtěpro prokázáníspnění
kva|]íkace,
nahrazljetento Výpisprokázánísp]něnízák|adní..h
předpok|adů
pod|eg 53 odst' 1
kvalifikačních
předpok|adů
2ákonaa profesních
pod|e9 54 ZákonaV tom rozsahutVjakémdokady prokazující
kva|fikačnhh
sp|něnítěchto profesních
pokr.ývají
požadavky
kvaifikačnhhpředpokladů
veřejnéhozadavateiena prokázání
profesnich
předpokladů
sp|nění
kva|]fikačních
pro p|nění
veřejnézakázlry'
stáří Yýpisu ze seznamu kva|ifikovanýchdodavate|ů'da|šípožadavkyzadavate|e
Výpisze seznamukvaifikovaných
dodavate|ů
nesrníb'ýtk poslednímu
dni. ke kterénru
má být prokázánosplnění
kvaIlfikace,
stáršínež
3 Íněsíce'
1.1.5.2 systémcertifikovaných dodavate|ů
Předoží.|j
dodavate|Veřejnému
Žadavátelicertiflkát\ydaný V rámci systémucert]fikovaných
dodavatelů,
keď
obsahujená|ežltosti
stanovené
V ! 139 Žákona,ve lhůtěpro pro|ózáníspněníkvalfikacea údajeV certjflkátu
jsou p|atné
nejnréně
k pos|ednímu
dni Ihůvpro prokázání
sp|nění
kva|ifikace,
nahrazuje
tentocertfikátv rozsahu
V něm Uvedených
Údajůprokázání
sp|nění
kva|iflkace
dodáVatelem'
1.l'5'3 zabřa nič.íseznam dodavatelů
PoužitívýpisuzezahřaničníhoseŽnamu dodavate|ů
Zadavate|
v sou|adus 5 143 zákonapřijmeVýpisze zahraničního
(dá|ejen
seznamukvaifikovaných
dodavaie|ů
seznam'.),popřípaděpříslušný
,,zahraniční
zahraniční
certifikát,lderé.]so!lydáVányVe státě, kterýje součáďí
prostoru.nebojlnérÍl
Evropského
hospodářského
státě,stanoví.|i
tak nrezinárodní
sm|ouvauzavřenáEvropskim
spo|ečenstvím
neboČeskou
repub|ikou,
a to pouzepokudby|tento!ryprsčjzahran]čnícertifikát
vrydánVe st.átě,v
něr.žmá dodavate|
podnikaní.
síd|očiÍnísto
popřípadě
popř. přís|ušný
byd|iště'
Výpisze zahraničního
seŽnaÍnu'
zahraniční
jazyce
certifikátpředkládázahrcniční
původním
jejich
dodavate|v
s připojením
Úředně ověřeného
jazyka, pokud mezinárodní
překadu do českého
jlnak.
srn|ouva,kterouje Českárepub|ikaVázána,nestanoví
Z výp;suze zahraničního
seŽnamun€ b o zahran]čního
prokázáníniže uvedených
certifikátumusí \,yp|.foat
předpok|adů
kva]ifikačních
V úrovnia lozsahu,takjak sjje zadavate]
vymezii/tj,
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předpokadů,
a) 7ák|adních
kvaifikačních
kteréjsou v přísušném
předpok|adů
stéiěobdoboukvalifkačních
pode553odst'1zákona,
předpokladů,
o) profesních
kva|ifikačních
kteréjsou v přG|ušném
předpok|adů
státě obdoboukvaifrkačních
pod|e5 54 zákona,
ekonomicl.ýcha fnančníchkva]ifikačních
předpok]adů,
které jsou V přísušnénrstátě obdobou
předpok|adů
kvaifikačních
pod|e$ 55 odst' 1 písnr.b) zákona(pos|edni
zpracovanározvahanebočást
určit.á
čáď takovérozvahy)a 5 55 odst.1 písm'c) zákona(údajo ce|kovém
obratudodavate|e
zjištěný
pod|ezv|áštních
právníchpředpisů,popřípaděobrat dosaženýdodavate|€ msohledem na předmět
veřelnézakázlv,a to nej\.ýše
Ža pos|ední
3 účetní
období,anebopokuddodavate|
VŽnk] pozdějinebo
zaháj]|svou člnnostvztahující
se kpředmětuVeřejnézakázlrypoŽději,obrát za všechnaobdobíúčetní
příslušné
obdobíodsvéhowniku nebood zahájení
činnostj),
nebo
předpok|adů,
a ) technckých kva|iíkačnich
které jsou V přís]ušném
státě obdobou kva|ifikačních
předpok|adů
pod|e! 56 odst'2 písm.a), c) aži) zákona,jde ]l o s|užby,
a 5 56 odst.3 písm.a) ažc) a
pism.e) a í) zákona,jde.l]o stavební
práce'
stáří Ýýpisu ze zahřaničníhoseznamu dodavatet&'dalšískutečnostistanovenézákonem
Výpisze zahranjčního
seznamunesmíb}'tstarší
3 nrěsíců'
zahranjčnícertlfikái
musíbýt p|atnýk pos|ednímu
dni
jhůtypro prokázánispnění
kvaliÍkace'
p|atnostvýpisu, požadavekna do|ožení
da|šíchdokumentůpro splněníkva|ifikace
Výpis ze zahraničního
seznamučl zahraniční
ceriifikát2a podmínekstanovenýchzákonemnahrazujesp|nění
pod|e
kva|]fikace \.ýšeuvedených
popřípadě
Ustanovení,
přís|u#é
sp|něníjejí
část].
1.1.6 Přavost a 5táří dokladůa změňy v kva|iÍikacidodavate|e
Dodavatelje povinenprokázatsp|něníkva|iíkace
ve Všechpřípadech
dok|advořed|oženými
V orioináe nebo
úředněověřenýmikooiemitěchtodok|adů.
stáří dok|adůo proká2ánísplněníkva'ifikace
prokazující
DokLady
předpokadů
sp něnízák|adnithkva|ifikačnkh
(Vjzodst' 1'2 KD) a \.ipisz obchodního
rejýříku
(Vjzodst' 1'3 KD) nesmějíb.ýtkpos|ednímu
dn|, ke kterémumá být prokázánosp|něníkvaifikacelstarší90
ka|endářnhh
dnů'
Da|šípožadavkyna proká2ánísptněníkva|i'ikace
V připadech,kdy zadávatelV rámci prokázání
požaduje
před|ožení
kva]ifikace
proh|ášeníuchazeče,
musítakové
přoh|ášení
požadované
jednat
obsahovatzadavate|em
podepsánoosoboiJopráVněnou
údajea musíb.ýtsoučasně
jménemčiza uchazeče'
jedná zmocněnecna zák|aděp|némocj,musíbýt v nabídcepředložena
Pokudza uchazeče
plná moc V originá|e
nebov úředněověřenékooii'
změny v kvaIifikaci
Dojde-]ido doby rozhodnutí
o \.ýběrunejvhodnější
nabídkykjakéko]iV
změněv h/a|]fikaci
dodavate|e,
která by
jinak znamena|anesp|nění
kva|ifikacepod|e5 60 zákona,je dodavate|povinennejpozdějido 7 dnůtuto
písemněoznámita současně
skutečnost
zadavate|i
před]ožit
potřebné
dokumentyprokazljící
sp|něníkvalifrkace
plném
v
rozsahu'Tato povinnost5e Vztahujeobdobněna uchazeče,
se l(eÚm je V sou|adus rozhodnutím
pod|e5 81 zákonamožné
veřejného
zadavate|e
Uzavřítsm|ouvu,a to aždo doby uzavřenísm|ouvy'
V takovém
případěmusíUchazeč,
snímžVeře]nýzadavate|uzavílásm|ouvu,před|ožit
,potřebnédokumenB/prokazující
p]ném
splněníkva|ifrkace
V
rozsahunelpozdějipři uzavření
sm]ou!ry.
LhútapÍoprokazánísp|nění|i"va|ifikace
V otevřeném
íizenje dodavdle|pov|ne.pÍok;/atsp|nerikva'ifikace
píopodá.írab:dek
ve |]ůté
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VYMEZENÍ PoŽADAVKŮ NA PRoKAáNÍ KVALIFIXAčNÍCHPŘEDPoKLADo V KVALIřIKAčNÍ NEBo
PŘÍsLušNÉčÁsrl zADÁVÁcÍ DoKUMENTACE
1.2

áKLADNÍKVALIFIKAčNÍPŘEDPoKLADY

1.2'1

D|e 5 53 odst. 1 zákona zák|adníkvalifikačnípředpoktadysp|ňuje dodaYate|:

a) kterýneby]pravomocněodsouzenpro trestnýčinspáchanýVe prospěchzločinného
spo|čení,
trestný
činúčastj
na z]očinnérn
spo]čenl]ega|izace
podí|nictví,
přijímání
Výnosůz trestnéčjnnosti,
úp|atku.
podp|ácenL
nepřímého
úplatkákýLpodvodu,úVěrového
podvodu.Včetně
případů,
kdyjde o přípravu
nebopokusneboÚčasteníví
na takovém
trestném
činu,nebodoš|ok zah|azení
odsouzení
za spáchání
takového
trestného
činu;jde'|io právnickouosobu,musítentopředpok]ad
splňovatstatL]tární
orgán
nebokaždýčen statutárního
orgánu,a je li statutárním
orgánemdodavate|e
čič|enem
statutárního
práVnickáosoba,rírusí
orgánudodavate|e
terto předpok|ad
sp|ňovatstatutiární
orgánnebokaždýč|en
Š:atutarního
orgénutďo práVnické
osoby;podáVá.|inabídkučižádosto Účastzahraniční
práVnická
osobaprostřednjctvím
sVéoÍganizační
pod|etohotopísnrene
s ožky,mlsí předpok]ad
sp]ňovatved|e
uvedenýchosob rovněžVedoucí
tétoorganizační
předpokladmusí
s|ožlry;
tento zák|adní
kva|ifikační
dodavate|e
sp]ňovatjakVe Vnahu k Územíceskérepub|iky,
tak k zemisvéhosíd|a,místápodnjkání
či
bvd]ištěj
b) kteý neby|pravomocněodsouzenpro trestnýčin,jehožskutkovápodstatasouvisi5 předmětem
podnikání
pod|ezv]áštních
přáVních
dodavate|e
předpisů
nebodoš|ok zah|azení
odsouzeníza
spáchání
jde.]i
takového
trestnéhočinu;
o práVnickouosobu,musítlto podmínkusp|ňovatstatutárníorgán
nebo každýč|enstatutarního
orgánu,a je-|istatutárním
orgánemdodavate|e
čičlenenrstatutarního
práVnickáosoba,musítentopředpok|ad
orgán! dodavate|e
sp|ňovat
statutiirní
orgánnebo každýčlen
statutárního
orgánutétopřávnickéosoby;podáVá-linabídkučižádosto účast
právnická
zahraniční
osobaprostřednictvím
wé organizačnís|ož|q,
pod|etohotopísmenesp|ňovatVed|e
musípředpok|ad
uvedenýchosob rovněžvedoucítétoorgan]zační
předpok]ad
s|ožlry;
tento zák|adní
kva|]fikační
musí
jak ve \ztahu k území
dodavate|
sp|ňovat
České
repub|i]<y.
tak k zemisvéhosídla,místápodnikanÍ
či
bvdIiště:
c) lderý nenap|ni]skutkovoupodstatujednáníneka|ésoutěžeformou podp|ácení
podle zv|áštního
práVního
předpisu;
jehožÍnajetkunepřobíháinso|Venční
d) Vůčj
řízení,Vněmž by|oVydáno rozhodnutí
o úpadkunebo
proto,žemajeteknepostačUje
inso|Venční
náVrhneby|zamítnut
k úhraděnék]adů
inso|venčního
řízeni
neboneby|konkursŽřušenproto,že majetekbyl zce|anepostačujhí
nebo zavedenanucendsprava
pod|eŽV|áštních
právních
předpisů;
e) kteÝ neiríV|ikvidaci;
daňovénedop|atlq,
a to jak V Čéské
repub|ice,
D ldeÚ nemáV evidencidanízachyceny
tak V zenrisjd|a,
podnikání
rní'sta
čjbyd|iště
dodavate|e;
g) kteý nemá nedop|atek
na pojistném
a na pená|ena veřejnézdravotnípojištěnía to jak V Gské
repub|ice,
takV zernisíd|a,
mistapodnikáníči
byd|iště
dodavate|e;
h) i<teýnenránedop]atek
na pojistném
a na pená|ena sociáinízabezpečení
a příspěvku
na státnípo|itiku
zaměstnanosti,
a tojak V České
podnikáníči
repub|ice,
tak v zemisíd|a,
míďa
byd|iště
dodavatele;
a
i) ldeý neby|v pos]ednhh3 ]etechpravomocnědiscip|inálněpotrestánči rnu neby|opravomocně
u|oŽenokárnéopatřenípodle zv|áštních
páVní.h předpisů,je.|i požadovánoprokázáníodborné
způsobi|ostipod|e zv|áštníchpráVních předpisů;pokud dodavate| \"/konáVétuto Činnost
prostřednictvím
odpovědného
Žástupcenebojinéosobyodpovídající
za činnostdodavate|e,
Vztahuje
piedpo*lad
se terto
na tlto osobya
j) l(eý nenívedenV rejstříku
osobse zákazemp|Í]ění
veřejnýchzakázek.
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1'2.2

Dodavate| k prokázaní sp|nění zák|adních kva|ifikačníchpředpok|adů uvedených výše
předIoží:

Dodavatelvsouadu s ! 53 odst' 2 zákona předožídok]ady,jmiž prokážesp|něnízákladníchkva|jfikačních
předpokladů
de 5 53 odst.1zákona,a toV nás|edujícíÍn
rozsahu:
předpok|adu
k prokázání
kva|ifikačního
d|e5 53 odst' 1 písm.a) zákona\^ýpis
z evidenceRejstříku
trestů,
ldeý nesmíbýt k pos|ednímu
dni, ke |derém!má b.ýtprokázánosp|něníkva]ifikace.starší90
ka|endářních
dnů'Jde li o práVnickouosobu]musítento předpok|adsp]ňovatstatL]tární
oÍgénnebo
každýč|enstatutárního
orgánula je'i statutárním
olgánenrdodavate|e
čič|enem
statutárního
orgánu
dodavate|epráVnickáosobat musí tento předpok|adsp|ňovatstatutiární
orqán nebo každýčlen
ýatutárníhoolgánu tétopráVnické
právnická
osoby; podáVá.]inabíckuči žádosto účastzahraniční
prostřednicwím
předpok|ad
pod|e
písn]ene
osoba
wé organizační
sjožky,musí
tohoto
sp]ňovatVed]e
Uvedenýchosob rovněžvedoucítétoorganizační
předpokladr.usí
s|ožky;tento zák|adníkva]ifikační
dodavatesp|ňovatjak Ve Vztahuk území
České
repub|iky'
tak k zernisvéhosíd|a'místapodnikání
či
bydIiště,
předpok|adu
kprokázáníkva|]fikačního
d|e 6 53 odst. 1 písm'b) zákona Výpisz evidenceRejstříku
treďů,ldeý nesmíbýt k pos|ednímu
dni, ke |ťie|ému
má být prokázá|osplněníkva|ifikace,
starší
90
ka|endářních
dnů.]de-|io právnickouosobu, musítento předpok|ádsplňovatstatutárniorgán nebo
každýč|enstaturarního
orgánu,a je'|i statu|árním
orgáneÍn
dodavate|e
čič|enem
statutárního
organu
dodavate|eprávnická osoba' musí tento předpok|adsp|ňovatstatltámí orgán nebo každýčlen
statutárního
orgánu tétoprávnickéosoby; podává-linabídkuči žádosto Účastzahranjční
prcVnická
proýřednÍctvím
předpok|ad
osoba
svéorganizační
pod|etohotopísmenesplňovatVed|e
složlry,musí
uvedenýchosob rovněžvedoucítáo organizační
předpok|admusí
s]ožky;
tento zák|adníkva|ifikační
dodaváte|sp|ňovatjak Ve Váahu k územiceskérepub|ilry,
tak k zemi svéhosíd|a,místapodnikání
či
bvd]iště,
předpok|adu
k prokázání
kva|ifikačnÍho
proh]ášení,
d|e5 53 odst' 1 písm'c) zákonačestné
kterénesmí
b.ýtk pos|ednímu
dni, ke kterémumá b.ýtprokázánosplněníkva|ifikace,
starší90 ka]endářních
dnů.
ploh|ášenímusí
jednat
podepsané
Čestné
b}t
osobouoprávněnou
za dodavate|e,
předpok]adu
proh|ášenilderenesmi
k prokázáníkva|ifikačního
d|e6 53 odst' 1 pGm.d) zákonéčestné
být k pos|ednimu
dni' ke kte|émumá být prokázánosp|něníkvalifikace.starší90 ka|endářnhhdnů.
proh|ášenÍ
jednatŽa dodavate|e,
Čestné
musíb.ýtpodepsané
osobouopráVněnou
předpok|adu
k prokizáníkva|ifikačního
proh|ášení,
d|e5 53 odst.1 písm'e) 2ákonačeshré
]<teré
nesmi
posíedním!
prokázáno
b'ýtk
dni, ke kterémumá b.ýt
sp|něníkva|ifrkace'
starší90 ka|endářních
dnů'
jednatza dodavate|e,
cestnéproh|ášení
musíb.ýtpodepsané
osobouoprávněnou
předpok|adu
k prokázánikva|ifikačního
přís|ušného
d|e9 53 odst.1 písm'f) zákonapotvrzení
finančniho
úřádUá Ve Vztahuk€ spotřební
proh|ášení,
dani čestné
kteřénesmějíbýt k pos|ednímu
dni, ke kterému
má být prokázánosp|nění
kvalifrkace,
starší90ka|endářnhh
dnů'cestnéproh|ášenímusí
b.ýtpodepsané
jednatza dodavate|e,
osobouopráVněnou
předpok|adu
proh|ášenikterenesmi
k prokázáníkvalifikačního
d|es 53 odst. 1 písm.g) zákoňi čestné
být k pos|ednírn!
dni, ke lČerému
Brá b.it prokázánosp|něníkvalifikace,staÉí90 ka|endářnhhdnl.
jednat za dodavate]e,
Čeďnéproh|ášení
musíb.ýtpodepsané
osoboL]
opráVněnou
předpok|adu
k prokazání
ka|ifikačního
d|e5 53 odst.1 písm'h) zákonapotvlzenípřG|ušného
orgánuči
instituce,lderénesmíbýt k poslednímu
dni, ke kterému
rná b'ýtprokázánosp|nění
kva|ifikace,
ďarší90
ka|endářních
dnů'
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předpokadud]e0 53 odst' 1písBr.]) zákonačestné
k prokázáníkva|ifkačního
ploh|ášení'
kterenesrn|
b't kpos]ednimudni, ke kterémumá být prokázánosp|něníkva|fikace,starší90 ka|endářních
dnťl'
jednatza dodavate|e'
Cestnéproh|ášení
musíbýt podepsané
osobouopráVněnou
předpok|adu
k pÍokázání
kva|ifkačníbo
d|e 6 53 odst. 1 písm.j) zákonačestné
proh|ášení,
kterenesmí
být k pos|ednímu
dni, ke |GÉmU má být prokáŽánosp|něníkr'a|ifrkace,starší
90 ka|endářnhhdnů.
proh|ášenínrusí
jednatŽadodavatee.
Čestné
býtpodepsané
osobouopráVněnou

t.3

PRoFESNÍKVALIFIKAčNÍPŘEDPoKLADY

profesních
D|e5 54 Žákonasp]nění
předpok|adů
prokaže
kva|jfrkačnbh
dodavate|,
kteý před|oží:
D|e5 54 písm'a) zákona:t/ýpis z obchodního rejstříku, pokudje V něÍnzapsán,čiVýpisz )né
obdobné
evidence,pokudje v nízapsán.Výpisz obchodnihorejstříkunesÍní
být k pos|ednímu
on, Ke
prokázáno
kterému
má b1t
splněníkva|ifikace,
starší
90 kalendářních
dnů.
D|e 5 54 písm'b) zékona:dok|ad o oprávnění kpodnikání pode zv|áíníchpráVníchpředpisů
předmětuveřejnézakázlq,zejÍnéna
V rozsahUodpovídajícím
přís]Ušné
dok|adUprokazující
živnostenské
oprávnění
čiIicenci.
D|e 5 54 písm'd) zákona| dok|ad osvědčuiícíautoíizaci Y oboru pozemního stavite|ství'
autořizaci v oboru geotechniky' auto.izaci v obořu technika prostředí staveb . specia|izace
t€ c hnická zařízení, a autorizaci v obolt| technika přostředí staveb - specia|izace
elektrotechnická zařízeníd|€ s 5 odst'3 zákonač.360/1992sb.' o \"ýkonupovo|ání
autorlzovaných
archite|dů
a o \.ýkonupovo]ání
autorizovaných
inženýrů
a technikůčlnných
ve VýďaVbě,dodavate|e
je.|j pro p|nění
neboosoby'jejímžprostřednictvím
odbornouzpůsobi|ost
zabezpečuje,
veřejnézakáz]<y
práVních
nezb'tnápod|ezvláštních
předpisů.

1'4

EKoNoMIcXÉ A FI ANčNÍKVAuFIKAčNÍ pŘropoxuoy

1.4.1 D|e 6 55 odst.l oism. al zákona
Rozsah požadovanýchinfořmacía dok|adůd|€ 9 55 odst. 3 písm'a) zákona|
pojistnousm|ouvu,jejínržpředmětemje pojištění
Dodavate|před|oží
odpovědnostiza škoduzpůsobenou
pojistné
dodavateem třetíosobě,z nížbudepatrná\.ýše
částkyprotentodruhpojištění'
způsobpřokáŽánísplněnítěchto kvaIifikačních
předpok|adůd|e 5 55 odst. 3 písm.b) zákona:
prokážesp|něníekonornického
Dodavate]
předpok|adu
před|ožením
pojistné
a frnančního
kva|jfikačního
sm|ou\^ý,
jejímžpředmětemje pojištění
odpovědnosti
za škoduŽpůsobenou
dodavate|em
třetíosobě,z nížbude pařné
sp|nění
předpok|adu.
niže\,}mezené
úrovněkva|ifikačního
proh|ášení,
Uchazeč
dá|e do|oží
V nabídcečestné
že
po,jistnou
po ce|oudobutrvánísm|ouvya běhuzáručnídoby
sm|ouvubudeudržovat
v p|atnosti
mezidodavate|em
a objednatelem,
Pokudnenídodavatel
z objektivnkhdůvodů
schopenprckázatsp]nění
ekonomických
a finančních
kvaliÍikačních
předpokladů
je oprávněnje prokázati jinýmirovnocennýnri
způsobem
stanoveným
zadavate|em.
dok|ady,avšak
qtojiné dok|adyodmítnout.
veřejnýzadaváte|
má práVoz objektivnbhdůvodů
Vym€ z € n í minimá|ní úrovně kva|ifikačníhopředpok|adu odpovidajici druhu, rozsahu s|ožitosti
předmětu p|něníveřejnézakázky d|€ s 55 odst. 3 písm.c) zákona:
Dodavate|sp|ňujeekonomickýa finanční
předpok|ad,
pokud má pojištění
kva]ifikační
odpovědnosti
za škodu
způsobenou
pojistné
třetíosoběmin' Ve \.ýšiodpovídající
částce1oo mi|. Kě se spo|uúčastí
maximá|ně 20
tis. Kč.
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1.4.2 Dle 6 55 odst. 1oísÍň.b) zákona
Rozsah požadovanýchinfořmacía dok|adůd|e s 55 odst. 3 písm.a) zákoňa:
před|oží
posednízpracovanou
požadavků.
Dodavate|
roŽvahU,
z nížbudepatrné
splněníníže
uvedených
předpok|adůd|€ 9 55 odst. 3 písm.b) zákoná:
způsob prokázánísp|něnítěchto kva|ifikačních
předpok|adupřed|ožením
Dodavatelprokážesp|něníekonornického
posední
a finančního
kvaj]fkačního
předpok|adu'
zpracované
rozvahy'z nížbude patrnésp|něníníže\,ymezené
úrovněkva|]fikačního
Pokud není
předpokladů
dodavate|
z objektivních
důVodů
schopenpro|óŽatsplněniekonom]ckrch
a finančních
kva]ifikačnhh
je oprávněnje prokáŽatilinými rovnocennýÍni
způsobemstanovenýmzadavate]em,
dok|ady,avšakVeřejný
q^ojinédokladyodmitnout.
zadavate|
má práVoz objektivních
důVodů
Vymezení minimální úřovně kva|ifikačníhopředpok|adu odpovídaiícídruhu, rozsahu s|ožitosti
předmětu plněnív€ ř ejné zakázky dle 5 55 odst. 3 písm.c) zákona:
předpok]ad,
pokuddosáh]v minu|ém
Dodavate]
sp|ňujeekonomický
a finanční
kva|lflkační
účetním
období:
.
.
.
.
.
.

k|adnýhospodářský
\.ýsledek
V předcházejícím
Účetním
období;
rentabi]ita
tržeb:min.5olo;
ce|ková|ikvidita:
rnjn'1,0;
běžnáhkvidiia:r.in' 0,7;
frnančn
ízad|Uženoď
d|ouhodobá|
max'8%;
efektivnosthospodařenípřostřednlctvíín
ukazatele RoE (rentabj|itav|. jmění = HV za účetn'
jměno,
období/Vastní
kdy hodnotatohotouKazaG|e2a pos.edni.černioodobí1ekesne poo 1odnotu
5těnovenou
]ndexer.0,3:
proďřednictvímUkazateleúVěrového
finančnístabi|itaa soběstačnost
(\.ýšebankovnhh
zatížení
pasíVa),
pos|ední
úvěrů/ce|ková
kdyhodnotatohotopoměrunepřevýší
za
účetní
obdobíhodnotu
0,3;
finanční
stabi|itaprostřednictvím
ukazate|epodí|urezerv k pasivům,kdy hodnotatohoto poméru
pod hodnotu0,004(údajbudezaokrouh|en
nek|esne
za pos|ední
Účetníobdobí
na 3 desetinnámÍsta);
prostřednictvím
podí|u
frnanční
s1?bj|ita
ukazate|e
roŽdí|u
cizíchzdrojůa rezervk pasivům,
kdy hodnota
tohotopoměrunepřevýší
hodnotu0,9 za pos|ední
účetní
období'

použije
Pro Uvedení\^ýše
uvedených
ekonomických
a finančnhh
Ukazatelů
dá|ezájemcepří|ohu
č'6 . Ekonomické
(vzo', kteráje součástí
a finanční
ukazate|e
zák|ad
níchúdajů
zadáVací
dokumentace'
1.4.3 D|e 6 55 odst. 1 oísm.c) zákona
Rozsah požadovanýchinformacía dok|adůd|e 9 55 odst' 3 písm'a) zákona:
Dodavatelpřed|oží
Údajeo obÍatu dosaženéhododavate|ems oh|edem na předmět veřejné zakázky, a
to za pos|ední
3 účetníobdobí.
předpok|adůd|e s 55 odst. 3 písm.b) zákona:
způsob prokázánísp|něnítě.hto kva|ifikačních
prokáže
Dodavate|
předpok|adu
před|ožením
sp|něníekonomického
a finančního
kva|ifikačního
výkazu obÍatu
podepsaného
dosaženéhododavate|ems oh|edemna předmět veř€ j né zakázky| a to Ve forměproh|ášení
osobouopráVněnoujednat za dodavate|e,
z něhožbL]depatrnésp|něnínížeVymezené
úrovněkva|ifikačního
předpok|adu'
lest|Íže
dodavate|vznikl pozdějinebo prokazate|ně
zahéjilčinnostVztahující
se k předmětuveřejnézakázky
později'postáčí'
před|oží.|i
Údaje o svémobratuza Všechnaúčetní
obdobíod svéhoVznikunebo od zahájení
přG|uš'ré
čnnoí.
Pokudnenídodavate|
z objektivních
důvodů
schopenprokázatsp|nění
ekonomických
a finančních
kva|ifikačních
předpokladů
je opráVněnje prokázati .jinýmirovnocennými
způsobem
stanoveným
zadavate|em'
dok|ady,avšak
veřejnýzadavate|
má právoz objektivnhh
důVodů
tytojinédokladyodmítnout.
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Vymezení minirná|ní úrovně kva|ifikačníhopředpok|adu odpovídaiícídruhu, řozsahu s|ožitosti
předmětu p|něníveřeinézakázky d|e E 55 odst' 3 písm'c) zákona:
předpoklad,pokudjeho obrat dosaž€ n ý dodávate|em
Dodavate|
sp]ňUjeekonomickýa frnanční
kválfikační
pro Veřejného
s oh|edem na předmět veřejné zakázky, tj. za reaizaci stavebnichčjnrostí
č soukrorného
zjišěnýpod|eg 1odst.2 písm.e) a 5 20 odst.1písm'a) bod 2 zákonač' 563/1991
objednatele,
sb',o
pozdějšhh
předpisů,
posl€
d
ních
účetnictví
Ve znění
dosažený
v
3 účetních
obdobíchčini|min. 1,8 m|d. Kč
v součtÚ,tj' průměrně
min' 600 mil.Kčza každýpožádovaný
rok.
1.5

TřCHNICKÉKVALIFIKAčNÍPŘEDPoKLADY

1.5.1 D|e 6 56 odst. 3 Dísm.a) zákona
Rozsah požadovanýchinformacía dok|adůd|e 9 56 odst. 7 písm'a) zákona:
Dodavate|před|oží
seznan]ďavebníchpracíprovedenýchdodavate]enr
V pos|ednhh5 |ďech a osvědčení
prací'osvědčenÍ
objednate
ůo řádnémp|nění
nej\.ýznamnějších
z těchtostavební.h
musízahÍnovat
cenU,dobua
pracíaÚdajo tom,zda by|yprovedeny
mistoprováděn
ístavebních
řádně a odborně'
předpok|adůdle 9 56 odst. 7 písm.b) zákona:
způsob prokázánísp|něnítěchto kva|ifikačních
předpok|adu.
Předložen
íseznamua os"r'ědčeni
z nichžbudepatmésplněníniževymezené
úrovněkva|ifrkačního
předpok|adů
Pokud nenídodavate|z obje]<tivních
důvodů
schopenprokázatsp|něnítechnickýchkva ifikačnÍch
je opráVněnje prokázatj jinýnri rovnocennými
způsobystanovenýmizadavate|emt
doklady,avšakveřejný
zadavate|
má práVoz obje]<tivních
důvodů
Rto jinédok|adyodmítnout'
wmezení minimá|ní úrovně kva|ifikačníhopředpok'adu odpovídájícídřÚhu, řozsahu s|ožitosti
předmětu p|něníveřejnézakázky d|e 5 56 odst. 7 písm.c) zákona:
předpokad,pokudV pos|ednich
Dodavate|splňuje
technickýkva|]fikační
5 |ďech rea|izova|
min':
.
.
.

2 ďavby V rozsahumin'250 mi|.Kčbez DPHza každou;
3 stáVbyV rozsahumin.125rni|'Kčbez DPHza kaŽdou;
2 stavbyV rozsahumin' 80 m]l'Kčbez DPHza kaŽdou'

přístavby
stavbamise rozumínovostavby,
a rekonstrukce
objektůproŽdravotnictví
nebosociá|ní
s|užby
a objekty
občanské
Vybavenostiapod. lYkonáVanépro veřejnéhoči soukroméhoobjednatele.Přičemža|espoňdVě
pracíbudou objektypro zdlavotnictviZa zadavate|empožadované
z uvedenýchstavebních
stavby nebudou
považovány
stavbyobchodních
center'
1'5.2 D|e 6 56 odst' 3 Dism' c) zákona
Rozsah požadovanýchinformacía dok|adůd|€ 5 56 odst. 7 pism. a) zákonal
před|oží
Dodavate|
os"r'ědčení
o Vzdějání
zaměstnanců
neboosob
a odborné
kva|ifikaci
dodavate|e
neboVedoucích
postavení
v obdobnénr
a osobodpovědných
za posMovánípřís|ušných
s|užeb.
způsobprokázánísp|něni těchto kva|ifikačnichpředpok|adúd|e s 56 odst. 7 pism. b) zákona:
proMžesp|nění
předpok|ědu
předložením
Dodavate|
technického
kva|iÍkačního
osvědčení
o vzdě|ánía odborné
předpokladu'
kvalifikaci
d|eníže
\Ymezené
úrovněkva|ifikačního
předpok]adů
Pokudnenídodavate|z ob,jektivních
důVodů
schopenprokázatsp|něnítechnichichkva|ifikačních
je
je
jinými
prokázat
způsobystanovenýnri
zadavate]em, oprávněn
i
rovnocennými
dok|ady,avšakv€ ř ejný
q^ojjnédokladyodmítnout'
zadavate|
má právoz objektivních
důvodů
Dodavate|u
ýýšeuvedených
osobdo|oží
nás|edujÍcí
dokumenty:
.
.

doklado nej\yšším
úspěšně
dokončeném
vzdě|ání(VŠ
dip|om,maturitní
vysvědčení);
profesní
strul(urovaný
životopis,
ze lteÉhobudevyp|ýVat,
žekaždýŽ č|enů
týmu prokazate|ně
sp|ňUjemin.

.

podepsaný,
podpisenr
v životopise;
životopis
údajů
uvedených
budeV|astnoručně
se powrdípravdivost
pÉcovněpráVní
vztahk dodavate|i'
u těďto odpovědných
osobzároveňuchazď do|ožijejich

praxe.strukturovaný
profesní
poŽadovanou
praxiV přÍs|ušném
proh|ášení
oboruVčehěčeýného
o déJce
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vymeŽení rninimá|ní úrovně kvalifikačníhopředpok|adu odpovídajícídruhu, rozsahu s|ožitosti
předmětu plněníveřeiné zakázky d|e 9 56 odst. 7 písm.c) Žákoná:
Dodavate|
sp|ňujetechnickýkva]fikační
předpok|ad,
pokudpřed|oží
Údajeo Vzdělání2aj
šť!jící:
.

.

.
.
.

.

stavbyvedoucím n' 1 osoba,VŠnebotechnikýavebníhosrněru,autorizace
Ve smys|uzákonč' 360/1992
jnženýrů
sb', o Výkonupovo|áníaltorizovaných
techniků
a o \.ýkonupovo|áníautorizovaných
a techniků
a
technjků
činných
Ve Výstavbě,
Ve zněnípozdějškhpředpisů,
a to V oborupoŽemní
stavby;rnin'5 et praxe
Vs nebo technik8 |et praxe.Aktivníúčaďna rea|izac]
a|€ s poň 2 zakázekdokončených
a objednatelůÍn
předaných(po ce|oudobutrvání),odpovídajíckh
s\.ýmcharakterem'(budow
určené
oro zdravotniciví
nebo
sociálnís]užbvV mjnimá|ním
obiemu investční:h
nákadů2oo mi|. Kč],tétoVeřejnézakázce.Znaost
jazyka;
Českého
- min' 2 osoby,Vš nebotechn|kíavebn|hosměru,autonzaceVe smys]u
zástupcestavbyvedoucího/mistr
jnženýrů
zákona 360/1992sb'. o \.ýkonupovo|áníautoli2ovaných
a technikůa technjkůčinnýchve
Výstavbě,
ve zněnípozdějšhhpředpisů,
a to V oborupozemní
stavby;min' 5 ]etpraxeVš nebotechnik8 ]et
praxea 1 osobav oboft]technika prostředístave' specia|izacetechnická zaříuení;min' 5 |etpraxe
jazyka;
Vs nebotechn]k8 |etpraxe.zna]ostčeského
1 osobus úředním
pro ověřováníVýs|edko
opráVnění
Žeměměřjčské
činnosti
d|ezákonač' 2oo/1994sb' 6
jazyka;
13 odst' 1 písm'a) ažc)' min.10 |etpraxe'Zna|ostčeského
jakosti):min. 10 |et praxe V oboru, osvědčení
1 osobu odpovědnouza jakost (specia|ista
pro iniemí
ja2yka;
auditory'Zna]ostčeského
1 osobuodpovědnou
práce- Koordinátor
za bezpečnost
bezpečnosti
a ochranyzdravípřj prácina staveništi:
min' 10 |et praxe V oboru, osvědčení
bezpečnosti
zdraví
a ochranyŽdravípři práci na
,,Koordinátor
íaven]íi'''Zna|ostčeskéhojaŽyka;
1 osobus autorizací
V oborutechnikaprostředí
staveb/specia]izace
e|ektrotechnická
zařízení
d|e5 5 odst.3
zákonač' 360/1992sb', o \.ýkonupovo]ání
aLtorizovaných
arch]tektů
a o \.ýkonupovoáníautorizovaných
inženýrů
a techniků
činných
Ve výstavbě'Zna|ostčeskéhojazyka'

1.5.3 Dle 6 56 odst.3 oísm.el zákona
Rozsah požadovanýchinformacía dok|adůd|e s 56 odst. 7 písm.a) zákona:
přeh|edprůměrného
Dodavatelpředloží
počtuzaměstnanců
ročního
dodavate|e
čijinýchosob podí|ejících
se na
p|něnízakázek podobnéhochara]<teru
a počfuVedoucích
zaměstnanců
dodavate|enebo osob v obdobném
postavení
za pos|ední
3 roky'
způsob přokázání sp|rtěnítěchto kvalifikačníchpfupok|adů d|e 5 56 odst. 7 písm.b) zákona:
přehiedd]e předchozího
Dodavate|před|oží
odstavce,zněhožbude patrnésp|něnínižeWmezenémjnimá|ní
úrovněkvaIifi
kačního
oředook|adU.
Pofud nenídodavate|z objeldvnbh důvodů
schopenprokázatsp]něnítechnickýchkvalifikačních
předpok]adů
jé
způsobystanovenýmizadavatelem' oprávněnje prokázatj jiným] rovnocennými
dok|ady.avšakveřejný
zadavate|
rná právoz objektivních
důVodů
t'to jinédok|adyodmítnout'
Vymezení minimá|ní úřovně kvalifikačníhopředpok|adu odpovídaiícídruhu' rozsahu složitosti
předÍnětup|něníveřejnézakázky d|e s 56 odst.7 písm.c) zákonat
Dodavate|
sp|ňujetechnicky'kva|ifikační
předpok|ad,pokud průměrnýročnípočetzáÍněstnanců
dodavate|eči
jiných osob podí|ejících
p|nění
se na
zakázekpodobného
charakterudosahujeÍňin' 2oo a početVedoucích
zaměsllanců
dodavate|e
neboosobV obdobném
postavení
dosahujemin. 10 za pos]ednÍ3
rolry.
1.5.4 Dte 6 56 odst' 4 zákona
Rozsah požadovanýchinfořmacía dok|adúd|e 5 56 odst. 7 pism. e) záÍona:
Dodavat€ lpřed|oží
jakostid|enoremřady Iso 9ooo"
dok|adprokazující
zavedenisystému
řízení
způsobprokázánísp|něnítěchto kva|ifikačních
předpokládůdle 5 56 odsL 7 písm'b) zákona:
před|oží
Dodavate|
certifikítsystémuřízeníjakoďi wdanéhopod|ečeskýchtechnickrchnoremakredjtovanou
osobou.zadavateluzná lovnocenné
dok]adyvydanéV č|enském
státě Evropské
unie.Zadavate|
uzná rovněžjiné
jakosti.
dok|adyo lovnocenných
opatřeních
k zajištění
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vymezení minimá|ni ú.ovně kvá|ifikačniho předpokladu odpovídaiícídruhu, rozsahu s|ožitosti
předmětu p|něníveřejnézakázky d|e s 56 odst. 7 písm.c) Žákona:
předpok|ad'
pokudrná zavedensystémřízeníjakost
Dodavate]
5p|ňujetechnlclcý
kva|iflkační
d|enoÍemřady Iso
p něnítéto
9001V ob|astiýkaj ícíse předÍnětného
Veřejné
zakázky'
1'5'5 D|e E 56 odst" 5 zákona
Rozsah požadovanýchinfořmacía dok|ad|3dle 5 56 odst' 7 písm.a) zákonal
před|oží
prostředL
Dodavate|
dok|adprokazující
zavedeníopatřeníV ob|ast]řizeníz h|ediskaochranyživotního
použii
při
p|něníveřejné
kteráblde dodavate|
schopen
zakáz|ry'
Dodavate|předožídok|ado registraciV systémuřízenía auditu z h|ediskaochrany životníhoprostředí
(El4As)/certjfikát
prostředíd|e
řheníz h|ediskaochranyživotního
norenrřady Iso 14 001.

-

předpok|adůd|e 5 56 odst. 7 písm.b) zákona:
způsob prokázání splněnítěchto kva|iÍikačních
Dodavate|předloží
doklad d|e předchozího
odstavce,z něhožbude patrné5p1nění
níže}YmezenéÍninimá|ní
úrovněkvaIiflkačnbh
Dředook|adu.
Dodavate|předložídok|ado registraciv systémuřízenía auditu z h|ediskaochrany životníhoprostředí
(EiYAs)/certfikát
prostředíd|e
řízení
z h|edlska
ochranyživotního
noremřadyIso 14 001.
Zadavate|
uzná rovnocenné
dokladyWdanéV čenském
Unie.Zadavate|
Uznárovněžjinédok]ady
sLátěEvropské
o rovnocen
nýchooatřeních.
předpok]adů
Pokud nenídodavate|z objektivních
důvodů
schopenprokázatsp|něnítechnickýchkva|ifikačnkh
je
je
jjnými
Žpůsobyďanovenýmizadavate|em, opráVněn prokázati
rovnocennými
dok]ady,avšakveřejný
jiné
zadavate|
má práVo2 objelcivních
důvodů
dok|ady
odmítnout.
\to
Vymezení minimá|ní úrovně kva|ifikačníhopředpok|adu odpovídaiícídruhu, rozsahu s|ožitosti
předmětu p|něníveřejnézaká'ky d|€ s 56 odst. 7 písm'c) zákona:
předpoklad,pok|Jdje regjstrován
Dodavate|
sp|ňujetechnickýkva|iíkační
V systémuřízenía audituz hjediska
je
prostředí
proďředíd|e
(EMAS)
ochranyživotního
nebo držjte|em
certjfrkátu
řízeníz h|ediskaochranyžjvotního
p]něnítéto
noremřady Iso 14001v ob|aďiýkajhísepředmětného
veřejnézakázky.

V Prazedne 1' března2010
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