veřeiná zakázka:

Tato kvalifikačnídokumentace (dá|e jen .KD.) Upravuie podrobným způsobemWmezení a způsob
prokáŽáníkvaIiÍikačních
předpokladů.
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stanovenÝch
d|e6 53 zákonaívizodst.1.2].
základnbhkva|ifikačních
DředDokladů
so|nění
dte5 54 zákonaívizodst' 1'3).
kvalifikačn.|ci|
oředook|adů
sD|nění
orofesních
kva|ifikačních
DředDok|adů
dle 8 55 zákona(Vizodst.1'4),
so|nění
ekonomických
a frnančních
(vizodst.1.5).
Dředpok|adů
d|e
6
56
zákona
orokázání
technických
kva|ifikačních
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pod|e!
požadované
Veřejnýmzadavatelem
částikvalifikace
Pokudnenídodavate|
schopenprokázatsplněníurčité
je
plokázat
p|ném
v
rozsahu
písm'
sp]nění
kva|ifikace
chybějícím
rozsahu, op.áVněn
50 odst.1
b) ažd) 7ákonaV
prostřednictvím
subdodavateíe.
případěpovinenveřejnému
zadavaielipřed|ožít
sm|ouvu Uzavřenouse subdodavatelem,
DodavateljeV takovém
p|nění
p|nění
či k
posMnutí
Veře].né
zakázlrydodavatelem
určeného
k
závazek
subdodavatele
k
z nižvyp|ývá
a
to
a|espoň
posMnutíVěcíčiprá4 s n|mižbudedodavate|
v Íámcip|nění
veřejnézakazky,
op.áVněndisponovat
v rozsahu,v jakém subdodavatelprokáza|splněníkva]ifikace'Dodavate|není opÉvněn prostřednictvím
pokudje
prokázatsp|nění
pď|e 5 54 písm'a) zákona(tj. výpisz obchodního
reistříku.
kva|ifikace
subdodavatele
jiné
pokudje
v
nízapsan)'
obdobné
evidence,
v němdodavatelzapsán,čivýpisz

je každýz dďavate|ůpovinenprokázatsplněnízákladních
pfupok|adůpod|e5
kva|ifikačních
spolďnou nabídku.
předpok|ady
podle 6 53 zákona,viz odď' 1.2 teto KD) a
kvá|ifikační
50 od5t.1 písm.a) zákona (tj' zák|adní
profesnihokvaIifikačního
předpok|adu
pod|e5 54 písm.a) zákona (tj' Výpisz obchodního
rejďíku' pokudje
p|ném
pokudje
nízapsán)
v
rozsahu.
zjiné
obdobné
evidence,
v
v němdodavatelzapsán,či./ýp:s
přďpoklady Vima s 54 písm.a)
pod|es 50 odst'1 písm.b) zákona(tj' profesnikva|ifikační
sp|něníkvalifikace
předpoklady,
viŽďď.
kvalifikační
a finanč!í
zákona,viz odst.1.3táo KD),5 50 odst.1 c) zákona(tj.ekonomické
předpok|ady.
viz odst.1.5ÉtoKD) musíprokázat
kva|ifikační
1.4tétoKD)a ! 50 odst.1 d) zákona(tj' technické
všichnidodavatelé
společně'
se bod 1.1'2
V chybějícím
subdodavate|e
V případěprokazování
splněníkva|ifikace
rozsahuprostředn'ctvím
ooužiíe
obdobně'
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jsou
V případě,
žemá b'ýtpředmětVeřejné
zakázlryp|něnpod|e5 51odst.5 zákonaspolečně
něko|ika
dodavateli'
předpokladl
veřejnémuzadavate|ipovinni předJožit
současněs dok|adyprokazujícími
sp|něnikvalifikačních
sm|ouvu' ve kteréje obsaženzáVazek,že Všichnitro dodavate]é
budouvůčiveřejnému
zádavate|ia třetím
právních
osobámz jakýchko|iv
vdahůvznik]ých
V souvislosti
s veřejnouzakázkouzavázánispo|ečně
a nerozdí|ně,
po
p|nění
a to
ce|oodobu
veřejnézakázkyi po dobu truáníjinýchzáVazkůlYp|'fuajících
z veřejnézakázky'
Požadavek
na závazekpod|evěry první,aby dodavatelé
p|atí,
pokud./|áštní
byl' zavázánispo|ečně
a nerozdí|ně,
právnípředpisnebozadavate|
nesanovíjinak'

pod|eprávního
splněníkva|ifrkace
způsobem
řádu p|atného
v zemijehosíd|a,mistapodnÍkaní
nebobyd|iště,
a to
požadovaném
v rozsahu
zákonema Veřejnýmzadavate|em'
Pokudse pod|eprávníhořádU p|atného
v zemisíd|a.
místapodnikání
nebo byd|i&ězahňničního
dodavate]e
urótý dok|adne\Ydává,je zahraniční
dodavatelpovinen
prokázatsplněnítakovéčástikva|ifikace
čestnýmproh|ášením.
Není.|ipovinnos!jeiižsp|něnímá b.ýtV rámci
prokázáno,v zemisídla,míďapodnikáninebobyd|iíězahraničního
kvalifrkace
doda\€ t e|estanovena,učiníotéto
skutečnostičestnéproh|ášení.
jazyce s připoiením
jejich
Dokladyprokazující
splněníkvalifikacepředk|ádáŽahíaniční
dodavate|v půVodním
jazyka' pokudzadavate]v zadávackhpodr.ínkáchnebo mezinérodní
úředněověřenéhopřekladudo českého
prokazuj+|i
sm|ouva,kterouje Českárepub|ika
vázána,nestanoví
sp|něníkvalifikace
].inak;to p|aiíi v příDadě,
jazyce dodavate|se síd|em,místempodnikání
dok|adyv jinémnežčeském
nebo místeÍn
trvaléhopob}tl na
území
ceskéreDub|ikv.
1.1.5 zv|áštnízpůsobyprokázání kvalifikace
1.1.5'1seŽnamkva|iÍikovanýchdodavatelo'
Použitívýpisu ze seznamu kva|ifikovanýchdodavate|ů
Před]oží.li
dodavate|zadavatell\.ýpisze seznamukvalifrkovaných
Ve |hůtěpro přokázánísplnění
dodavatelů
kva|ifikace,
nahrazujetento Výpisplokázánísp|něnízák|adních
předpok|adů
pod|e9 53 odst' 1
kva|ifikačních
předpok|adů
pod|es 54 zákonaVtom rozsahu,V jakémdokJadyprokazující
zákonaa profesnithkva|ifikačnkh
předpokladů
pokrýVají
sp|něnítěchto profesních
požadavlqveřejnéhozadavate]ena prokázání
kva|ifikačnhh
profesnÍÓkva]ifikačnhh
předpokladů
pro p|nění
sp|nění
Veřejné
zakázlry'
Stáří výpisu ze seznamu kva|iÍikovanýchdodavaté|ů.
da|šípožadavkyzadavat€ | e
Výpisze seznamukva|ifikovaných
dodavatelů
nesmíb'ýtk poslednímu
dni. ke kterémumá b.it prokázánosp|nění
kvahf]kace,staršínež3 měsíce.
1.'..5'2: $stáÍt c€'tÍfikovaných dodav;teiů'
, . I
Před|oží-|i
dodavate|veřejnémuŽadavate|i
certifrkát\ydanýv rámci systémucertifikovankhdodavate|ů,
který
obsahujená|ežitosti
stanovené
v 5 139 zákona,Ve |hůtěpro prckázánísplněníkva|ifikace
a údajev certifikáto
jsou p]atné
nejméně
k pos|ednímu
dni lhůtypro prokázání
sp|nění
kva|ifikace,
nahrazuje
tentocertifikátV rozsahu
prokázání
v něm uvedených
údajů
sp|nění
kva|ifikace
dodavate|em'
1.L5.3 zahriniění sGŽnam'dodavate|li
Použitívýpisu ze zabraničníhoseznamt' dodavate|ů
Zadavate|
v sou|adus g 143 zákonapřijmeVýpisze zahraničního
(dá|ejen
seznamukva|jfikovaných
dodavate|ů
popřípaděpřís|ušný
seznanr..),
zahraniční
ceř.ifikát,lderéjsou vydáVányVe s1rátě,
kteý je součástí
-zahmniční
prostoru,nebojinémďátě, stanovi|iták mezinárodní
Evrcpského
hospodářského
smlouvauzavřenáEvropským
spo|ečenstvím
neboČeskourepub|ikou|
a to pouŽepokudby|tentovýpisčizahraniční
certjfikát\./dánve stítě,V
němžmá dodavate|
popřípadě
sid|oč1místopodnikání,
bydlišě'Výpisze zahraničního
seznamu,popř. přís|ušný
jazYce5 připojením
jejich úředněověřeného
zahran'ční
certifikátpÉdk|ádáŽahíaniční
dodavate|v půVodním
jazyka, pokudmezinárodní
přek|adudo českého
jinak'
sm]ouva,l(erou je Českárepub|ikavázána, nestanoví
Zvýpisu ze zahGničního
seznamu nebo zahraníčního
prokázání
certifikátumusí.t}p|'ývat
niže uvedených
předpok|adů
kva|ifikačních
V úrovniarozsahu,tŽkjak sije zadavate|
Wmezi|,tj'

a) základních
předpokladů,
kva|ifikačních
jsouv přís|Ušném
|Čeré
státěobdobouka|ifikačnkhpředpok]adů
pod|e5 53 odý. 1 zákona,
o) profesních
předpokladů,
kva|ifikačních
kteréjsou V přís|ušném
statěobdobou|or'a|jfikačních
předpok|adů
pod|es 54 zákona,
c) ekonomickýclra finančních
kva|ifikačních
předpok|adů,
lteré jsou v přís|Ušném
stiátě obdobou
předpok|adů
kva|ifikačních
podleg 55 odst.1 písm'b) zákona(pos|ední
zpracovanározvahanebo část
Určitáčásttakovérozvahy) a 5 55 odst' 1 písm'c) zákona (údajo celkovémobratu dďavateJe zjíštěný
pod|ezv]áštních
práVníchpředpisů,popřípaděobrat dosaženýdodavatelems oh|edemna předmět
Veřejnézakázky'a to nejvýšeza pos|ďní3 účetní
obdobi anebopokuddodavate|
vznikl pozdějinebo
zaháií|sVoUčinnost
ýáahu]'ící
se k předmětuVeřejnézakázlq poŽději,obratza VšechnaobdobíúčďnÍ
obdobíodsvéhoVŽíriku
nebood zahájenípřís|ušné
činnosti),
nebo
o) technic|.ich kva|ifikačnibh
předpok|adů,které jsou V příslušném
státě obdobou kvalifikaČnich
předpok|adů
pod|e5 56 odst' 2 písm.a), c) aži) zákona,jde li o s|Užby,
a g 56 odst.3 písm'a) ažc) a
pism.e) a 0 zákona,jde |io stavebnípráce.

11.6 Pravoď a stářídoktadů a změhy v kva|ifiiGci dodávetele
Dodavat€ |je povinenprokázatsplněníkva|ifkaceve všechoříoadech
úředněověřenýmikoDiemitěchtodok|adů'
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Dojde.|'do doby rozhodnutí
o yýběru
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nejvhodnéjši
nabídkykjakéko|rv
zméné
v kvahfikaci
dodavate|e,
která bv
jinak znamena|anesp|něníkva|ifikacepod|e5 60 zákona,je dodavat€ | povjnennejpozdějí
do 7 dnůhlto
skutečnost
zadavate|ipísemněoŽnámita současně
předložit
potřebné
dokumentyprokazující
sp|nění
l(va|ifikace
vp|némrozsahu'Tato povinnostse \ztahuje obdobněna uchazeče'
se kteÚm je v sou|adus lozhodnutím
veřejného
zadavatelepod|e5 81 zákonamožné
uzavřítsmlouvu,a to aždo doby uzavřenism|ouvy.V takovém
případěmusíUchazeč,
s nímžveřejný zadavate|uzaví|ásmlouvu.před|ožit
potřebnédokumelrtyprokazující
splněníkvalifikace
V p|ném
rozsahunejpozději
při Uzavření
5m|ou\,Y.

1.2... ?ÁKt4D
Í2.1.

ĎÉ g 5. odst' 1 zákona Žák|adníkvatifikačn.iředpoktady splňUj€ dodaf,'átěl.
a) kteý nebyl p€ v omocně odsouzenpro tresinýčin spáchanýVe prospěchorganjzované
zJďinecké
skupiny,treíný čínúčasti
na organizované
zločinecké
skupině,lega|izace
Výnosůz trestnéčinnosti,
' podí|nic'ivipřijímáníúp|atku,podplácení,nepřímého
podvodu,Úvělovéhopodvodu,
úp|atkářství,
Včetněpřípadů,kdy ide o přípravunebo pokus nebo účastenstýí
na takovémtrestnémčinu,nebo
došlok zah|azení
odsouzeníza spáchánírdkového
trestnéhočinu;jde'|i o právnickouosobu,musí
předpoklad
tento
sp|ňovatstatutámíorgán nebo každýčIenstatutiárního
orgánu,a je]Í statutamím
orgánem dodavate|eči č|eneÍn
statutárníhoorgánu dodavate]eprávnická osoba, musí tento
předpokladsp|ňovatstatutarníorgán nebo každýčlenstatuLirního
orgánu této práVnické
osoby;
podáVá.|í
nabídku
práVnickáosobaprostřednictvím
čižádost
o účast
zahraničnl
sVéolganizační
s|ožky,
musí předpok|adpod|e tohoto písmenesp|ňovatved|e uvedenýchosob rovněžvedoucítéto
organizačni
s|ožky;
tento zák]adníkvalifrkační
předpok|admusídodavatelesp|ňovatjak ve Vztahuk
územíČeské
republiky,
tak k zemiwéhosíd|a'místapodnikáníči
byd|iště;
b) kteý neby|pravomocněodsouzenpro trestnýčin,jehožskutkovápodstatasouvisís předmětem
podnikánidodavate|e
pod|ezv|áštních
právních
předpisů
nebodoš|ok zah|azení
odsouzeníza
spáchání
jde-|i
práVnickou
takovéhotrestného
činu;
o
osobu. musítuto podmínku
sp|ňovatstatltárníorgán
nebo každýč|enstátutárního
oruánu,a je-|istatutárním
orgánemdodavate|e
čičlenemsťatutámího
práVnickáosoba'musítentopředpok|ad
orgánudodavate|e
spJňovat
statutiární
orgánnebokaždýč|en
stafutárního
orgánutétopráVnické
osoby;podává.|inabídkučižádosto účast
práVnická
zahraniční
osobaprostřednictvim
svéorganizační
s|ožlq,nrusípředpokladpod|etohotopísmenesp|ňovatVedle
uvedenýchosob rovněžvedoucítďo organizační
předpok|ad
s|ožky;
tento zák]adní
kva|if]kační
musí
jak v€ \.ztahuk území
dodavate|
sp|ňovat
podnikání
České
řepub|iky,
tak k zemisvéhosídla,místa
či
bvdIiště:
c) kteÝ nenap|ni|skutkovoupodstatuiednáníneka|ésoutěžeformou podp|ácení
pod|e ^,|áštního
právnihopředpistl;
jehožmajetkuneprobíháinso|venčni
o) Vůči
řhení, V němžby]oWdáno rozhodnutí
o úpadkunebo
inso|venční
návrhneby|zamítnut
proto,žemajeteknepostačuje
k úhraděnák]adů
inso|venčňího
řizen|,
n€ b o n€ b y| konkurszrušenproto,že majetekbyl zce|anepostačující
nebozavedenanucenáspÉVa
pod|eŽv|áštních
práVních
předpisů;
e) ldeý neniV |ikvidaci;
lČerýnemáv evidencidanízachycenydaňovénedop|atky,
a iojak V České
repub|ice,
tak v zemisíd|a,
místapodnikání
čibyd|iště
dodavate|e;

s)

který.eÍná nedop|atek
na poj'stném
a na pená|ena vefuinézdnvotnípojištěnía to jak v České
republice'takv zemisíd|a,
místapodnikáníči
byd|iště
dodavate|e;

n) kteý nemánedop|atek
na pojistném
a na pená|ena sociáhi zabezpečeni
a přispévku
na státnípolitiku
zarněstnanosti.
a tojak V ěské republice,
tak V zemisídJa,
míďapodnikáníči
byd|iště
dodavatele;
a

D

kteý neníVeden
V rejstřikuosobse zákazeBrp|něníveřejných
zakázek'

Dďavate| V souladus 5 53 odst. 2 ákona předloží
doklady,jirnižprokažesp|něnízák|adních
kva|ifikačních
předpokladů
dle 9 53 ďst 1 zákona,a to v následujícím
rozsahu|
předpok|adudle 5 53 odst' 1 písm.a) ákona \.ýpisz evjdenceRejstříkutťestů,
k prokáání kvalifikačního
který nesmi b.ýt k pos|ednímudni, ke kterémÚ má být prokázáno splnění l.r'al'frkace.starší90
ka|endářníchdnů.-]deli o pňávnickouosobu, musítento předpok|adsplňovat statutárníorgán nebo
každýč|enstatutárníhoorgánu. a jeli statutamímorgánem dďavatele čjčlenemstatu|ámíhoorgánu
dodavate|e právnická osoba, musí tento přďpok|ad splňovď statutární orgán nebo každý č|en
statutámího
orgánu teto právnickéosoby; podáváli nabíckuči žádosto účast
prévnická
zahranÍční
osoba přostřednictvím5véorganÍzační
předpoklad
pod|e
písmene
složky,musí
tohoto
splňovat Vedle
uvedenýchosob rovněžvedoucítéto organizačnís|ožky;tento zák|adníkvalifrkační
předpok|admusí
dďavďe| splňovatjak Ve \.2tahÚk územíČeskérepub|iky,tak k zemíwého sídla,mÍstapodnikáníči
bvd!iště,
předpok|adud|e s 53 odš, 1 písm. b) zákona Výpis z evldence Rejďíku
k prokázání kval'frkačního
trestů,kteý nesmíbýt k pos|edním!dni, ke kterémumá být prokázáno splněník\€|ifikace, staÉi 90
ka|endářních
dnů.Jde-|io priávnickou
osobu, musi tento pfupok|ad sp|ňovatstatutámíorgán nebo
jeli
každýč|enslatutiárníhoorgánu, a
statutiámímorgánem dodavate|ečÍčlenemstatutiá.níhoorgánu
dďavatele právnická osoba, musí tento předpoklad sp|ňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárníhoorgánu této právnickéosoby; podává |i nabídkuó žádost o účastzahnničníprávnická
osoba proďřednictvímsvé orgánizačnísložky.musí předpok]adpod|e tohoto písmenesp|ňovatved|e
uvedených osob rovněžVedoucíteto organizačnís|ožky;tento základníkva|mkační
předpok|admusí
dodavate|splňovatjak ve vztahuk území
České
repub|ilry,
tak k zemÍsvéhosidla,místapodnikání
či
bvdliště'
předpok|adudle 5 53 odst' 1 písm.c) zákona čestnéproh|ášeniktere nesmí
k prokázáníkvalifikačního
být k pos|ednímu
dni, ke kterémumá být prokázánosplněníkvalifikace,
starší90 ka|endářních
dnů.
prohlášenímusíb'ýtpodepsanéosobou opravněnouj€dnat za dodavate|e,
Čestné
předpok|adud|e 9 53 odst. 1 písm'd) zákona čestnéprohlášenl kterénesmí
k prokázáníka|Ífikačního
b.ýtk pos|ednímu
dni, ke kterémumá bF prokázánosp|něníkvallfikace,ďaÉí90 kalendářnithdnů.
cestnéproh|ášení
musíbýt podepsanéosobou oprávněnouiednat za dodavatete,
předpok|adud|e 5 53 odst. 1 písm'e) ákona čest'|éproh|ášeni,kteé nesmí
k prokázáníkva|iÍkačního
pos|ednímu
být k
dni, ke l(erémumá b.ýtprokázánosplněnikva|ifikace,
staÉí90 ka|endářních
dnů'
Čed'é proh|ášení
musíbýt podepsanéosobou oprávněnoujednat za dodavatele'
předpokladu
k prokázání
kva|ifikačního
dle 5 53 odst' 1 písm.o ákona potvŽenípří9lušného
finančního
úřadua ve \,ztahuke spotřebni dani čestnéprohlášeni kterénesmějíbýt k pos|ednímudni' ke kterému
má být prokázánosp|nění
kvalifikace,
staÉí90 ka|endářrtí.h
dnů'Č€ s tnéprohlášení
musíbýt podepsané
osobouoprávněnoujednat za dďavate|e,
předpok|adu
k prokázáníkvalifikačního
dle 5 53 odst' 1 písm.g) ákona čestné
proh|ášení,
kterénesmí
být k poslednímu
dni, ke ldeÉmumá být prokázánosp'něníkvalifikace,starší90 ka|endářních
dnů'
jednatza dodavate|e,
Cestnéproh|ášení
musíb'ýtpodepsané
osobouopÍáVněnou
předpokladu
k pÍokázání
kva|ifikačního
d|e5 53 odst' 1 písm.h) zákonapotvrzení
přís|ušného
orgánuči
instituce.kterénesmíb'ýtk poslednímudni, ke kteÉmumá být prokázáno sp|něníkvalifikace,starši90
kalendářnhhdnů'
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předpok|adu
k prokázáníkva|ifikačního
prohlášení,
dle s 53 odst' 1 písm'j) zákonačestné
kterénesmí
být k poslednímu
dni, ke |derému
má b.^ prokázánosp|něníkva|ifrkace,
starší90 ka|endářnhhdnů.
proh|ášenímusíb.ýt
jednatza dodavate|e'
podepsané
Čestné
osobouopnávněnou

D|e5 54 zákonasplněníprofesnbhkva|ifikačních
předpok|adů
prokáže
dodavatel,kteý předloží:
D|e5 54 pÍsm.a) zákona:Úpis z obchodního r€ j stříku, pokudje v něm zapsán,čí\.ýpisz jiné
obdobné
evidence,pokudje V nízapsán.Výpisz obchodního
rejsťíkunesmíbýt k pos|ednímu
dnit ke
kterému
má b'ýtprokázánosp|nění
l(valiÍikace,
starší90
kalendářních
dnů'
D|e 9 54 písm'b) zákona:dok|ad o opÉvnění k podnikání pod|ezvláštních
práVníchpředpisů
předmětu Veřejné,akázky, zejménadok]aduprokaŽují.ípřís|ušné
V rozsahu odpovídaji]cím
živnostenské
opráVnění
či|icenci.

pojistnousm|ouvu,jejímžpředmětemje pojištění
Dodavate|před|oží
odpovědnoďiza škoduzpůsobenou
dodavate|em
pojistné
třetíosobě,z nížbudepatmá\rýše
částkyprotentodruhpojištění.
předpokladůd|e s 55 odst. 3 písm' b) zákona:
způsob přokázánÍsplněnítěchto kva|iÍikačních
prokažesp|nění
Dodavate|
předpok|adu
předložením
pojistné
ekonomického
a finančního
kvalifikačniho
sm|ouvy
jejímž
pojistného
předmětem
nebo
cetifikátu,
odpovědnoďiza škoduŽpůsobenou
dodavate|em
třetí
,jepojištění
osobě, znÍžbude pat'nésp|něnínížeWmezenéúrovněkvalifrkačního
předpok|adu'K pojistnésm|ouvěnení
pokudz nich ne!"yp|íánesp|nění
nutnopřikládatpří|ohy,
požadavků
zadavate|e.
Uchazeč
dá|edo]oží
v nabídce
proh|ášení,
pojiŠtnou
piatnosti
po
čestné
že
sm|ouvubudeudržovat
V
ce|oudobutrvánísm|ouvya běhu záruční
dobymezidodavatelem
6 objednatelem.
Pokudnenídodavate|
z objektivnbhdůvodoschopenprokázatsp|něníekonomických
a finančních
kva|ifikačních
předpokjadů
je
jinými
prokázat
způsobem
stanoveným
zadavate|em.
i
rovnocennými
dok|ady.avšak
ie oprávněn
veřejnýzadavaie|má právoz ob].ektivních
důVodů
Mo jinédok|6dyodmítnout'
Vymezení minimální ú.ovně kva|ifikačníhopředpok|adu odpovídaiícídruhu, rozsahu s|ožitosti
předmětu plněníveřejnézakázky d|e E 55 odst. 3 písm.c) ákona:
Dodavatelsp|ňujeekonomickýa finanční
předpok|ad,
pokud má pojištění
kva|ifikační
ďpovědnosti za škodu
pojistné
způsobenou
třetíosoběmin. ve výšiodpovídající
částce50 mi|. Kč.
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Roz$h požadovaných
informacía dokladůdle 5 55 odst.3 písm.a) zákona:
předloží
pos|ední
Dodavate|
zplacovanourozvahu,z nižbudepatrnýhospodářský
výsledek'

Žpůsobpřokázání sp|něnítě€ h to kva|ifikačních
předpok|adůd|e s 55 odď. 3 písm'b) zákonal
Dodavate|plokáže splnění ekonomického
předpok|adupřed|oženimposlední
a finančníhokvalifikačního
zpracované
rozvahy, znížbude paknésp|něníníževymezenéúrovněkva|ifikačního
přďpok|adu.Pokudnení
dodavatelz objekivníchdŮVodůschopenprokázatsp|nění
předpok|adů
ekonomických
a frnančních
kva|ifikačních
je
je
jinými
způsobemstanovenýmzadavate|em| oprávněn prokázati
rovnocennými
doklady,avšakveřejný
zadavatelmápráVo2 objektivních
důvodů
b'tojinédok|adyodmítnout.
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vymezení minimá|ní úřovně kva|iÍikačníhopředpok|adu odpovídajícídruhu, Íozsahu stožitosti
předíňět|, p|něíÍvefujné zakázky dle 6 55 odst. 3 písm' c) zákona:
předpoklad,pokud dosáhl v minulémÚčetním
DďaEte| sp|ňujeekonomickýa finanční
kva|ifikační
období
yýsledk],
k|adnéhohosoodáÉkého
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písň'
Rozsah požadovanýď informacía dok|adů

d|e s 55 odst. 3
a) zákona:
předloží
Dodavďel
údajeo obratu dosaženéhododavate|em s oh|edem na předmět veřejné zakázky, a
to za pos|ední3
účetni
období'

zpŮsob prokázánísp|ně.í těchto kva|ifikačních
předpoklado d|e 5 55 odst.3 písm.b) zákoná:
Dodavatelprokážesplněníekonomického
předpokladupředloženim
a finánčního
kvalifikačního
výkazu obřatu
dosaženéhododavaté|€m s oh|edem na předmět veřeiné Žakázky' a to Ve formě prohlášení
podepsaného
osobou oplávněnou jednat za dodavate|e,z něhož bude patmé sp|něníniže Wmezené úrovněkva|ifikačnílro
oředook|adu'
]est|ižedodavatel vznik] později nebo prokazate|nězaháji| činnost!-ztahujícíse k předmětu veřejné zakázky
později, postačípředloží.liúdaieo svémobrafu za všechnaúčetní
obdobíď $/ého!Žn!ku nebo od zahájení
přGlušné
činnosti'
Pokud nenídodavďe| z objeKjvniď důvodůschop€n p.okázat sp|něniekonomickkh a finančníá kvalifikačních
předpok|adů
je oprávněnje prokázatij'nými rovnocennými
způsobem
stanoveným
zadavate|em,
dok|ady,avšak
q^ojinédok]adyodmítnoL]t.
veře.inýzadavate|má priívoz obje|divn.h důVodů
vymezení minimá|ní ú.ovně kve|ifikačníhopředpokládu odpovídajícídruhu, rozsahu s|ožitoďi
předňětu Plněníveřeinézakázky d|e 9 55 odst 3 písm.c) zákona:
Dodavďelsp|ňUjeekonomickýa finanční
předpok|ad,
pokudjeho obřat dosaženýdodavate|em
kvalifikační
přédmět
s ohléden ná
veřeiné zakázky, tj. 2a .ea|izacislužebobdobn'ýchpředmětu p|něniveřejnéŽakázky
pro Veřejného
vykonávaných
či soukoméhoobjednate|e
dosažený
v pos|edních3 účetníchobdobích čini|
min' 240 mí|'Xčv součtu'

Í.'i;i]É.'ě'!t.il!.ój!É,!a$iÉ'qějÍ?Ři9l'ÓtírtpYl..'......
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Rozsah poádovaných informacía dok|adůd|e 9 56 odst. 7 písÍn.a) zákona:
Dodavate|před|ožíseznam Vhnamných služebrea|izovanýchdodavate|emv pos|edních3 |ďeci s uved€ním
jejich rozsohua doby posMnutí; pří|ohoutohoto seznamumusíb'ýt:
1' osvědčení
WdanéVeřejnýmzadavate|em,pokud byly službyposlq^oványveřejnémuzadavate|i,nebo
2' osvědčení
VydanéjÍnouosobou, pokud byly s|UžbyposMovány jinéosobě nežv€řejnému zadavateli,
nebo
prohlášení
3' čestné
dďavatele, pokudby|ys|užbyposMovány jinéosobě nežveřejnému
zadavate|ia
není.|isoučasněnožnéowědčenípodle bodu 2 od této osoby získatz důVodůspďÍýajícíchna její
střaně'

předpok|adůd|e 5 56 odst- 7 písm.b) zákona:
zpÚsob p]okázánísp|něnítěchto kva|ifikačních
před|ožením
Dďavatel proGže splněnítechnickéhokva|ifikačního
dokumentů,z nichžbude patřnésp|něníníže
předpok]adu
\rymeŽené
úrovněkva|ifikačního
'
Pokud není dodavate|z objektivnbh důvodůschopen prokízat splněnítechnických kva|ifikačních
předpokladů
způsobystanovenýmjzadavate|em'je opÉ\,něnje p|okázat i jiným; Íovngcennýmidok|ad' avšak veřejný
zadavate|má prívo z objektivníchdůvodů
t}to jinédokladyocÍmítnout'
'Vymézéníminimá|ňí ú]ovně
kva|ifikačníhopředpok|adu odpovidající druhu, řozsahu s|ožitosti
pHmétu Plnéni ve-řeinéžakázky d|é6 56 odsL 7 pism. c) zákona:
Dodavatelsp|ňujetechnickýkva|Ífikační
předpok|ad,pokud v seznamu ýnamných služebposMovaných
v pos|edních3 letech uvďe. že rea|izova|
min' 2 s|užby obdobnéhocharakteru,jejichžpředmětemie
poskytování
outsourcingu
IcT zahrnující
spráVuHW i sW pro Veřejného
čisoukromého
objednate|e
v.ozsahu
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min. 25 mi|. Kě ročněb€ z oPH za každou
a s dobouwání minimálně
po dobu 24 měsíců,
ztoho miň. 1
s|užbuzahrnující
sW veřeinéspnávyjako součástveřejnézakizky včetněp|ovozu ekonomickéhoinformačního
podobumin. 24 měsíGů'
s]6tému
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Rozsah požadovaných infoÍma.í a dokladů
písm.

dle 9 56 odst. 7
a) zákona:
Dďavate| př€dloží owědčenío vzdě|ánía odbornékva|ifikacidodavate|enebo Vedoucíchzaměstnancůnebo osob
V obdobnémpostavenía osob odpovědnýď za posMování přís1ušnýós|užeb.

způsob p]okázánísp|něnítěchto kva|ifikačních
předpok|adůd|e s 56 odst' 7 písm'b) ákona:
Dodavat€ |prokážesplněnítechn'ďéhokva|ifikačňího
předpokladupřed|ožením
osvědčení
o vzdělánía odborné
kva|ifikacid|e níže\'ymezenéúrovněkva|ifrkačního
předpok]adu'
Pokud není dodavate|z objeldívníchdůvodůschopen prokázat splněnítechnických kvalifikačnhhpředpok|adů
způsoby ďanovenýmj zadavate|em.je oprávněn je prokizat i jinými rovnocennými dok|ady či čestnýlŤ
proh|ášením,
avšakVeřejnýzadavate|má právo z objektivní{'h
důvodů
Mo jinédok]adyodmílnout'
vymezení ňinimá|ní úřovně kva|iÍikačííhopňédpok|aduodpoúdající druhu' rozsahu s|ožitosti
předmětu plněníveřqné zakázky d|e 9 56 odst. 7 písm'c) Žákona!
Dodavate|
sp|ňujetechnickýkvalifikační
předpok|ad,
pokudmá p.o plněníVeřejnézakázkyk dispoziciosobyna
pozici:
. min' 1 manažer
zakázlq:vzdě|ánímin'
sš/Vš,c€ r tjfiMt IPI4A. stupněmin.c'
. min' 1 zástupcemanažera:
VŽdě|ání
min.sš/r'š,certl.fikát
IPI4A .0akéhoko|i
stupně),
. m.n' 1 specialistaservisua podpory:vzdě|ánímin. sš/vš,ceÍtifikátmL a cIsA,
. min' 2 da|ší
vedoucízaměďnancinebo osobyV obdobňém
jež].soudržite|i
postavení,
ceftifikátumL
Verc;on
3 Foundation
Examination
nebovyššího'
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Rozsah požadováných informací a dok|adů d|e 5 56 odst. 7 písm' a) Žákona:
předloží
přeh|edprůměrného
Dodavate]
rďního počtÚŽaměstnanco
dodavate|e
čÍiiných
osob podílejí:ích
se na
plněnízakízek podobného
charakterua počtuvedoucichzaměstnanců
dodavatelenebo osob V obdobném
postavení2a poslednÍ3 Íoky.

způsob přokázání sp|nění tě€hto kvalifikačních předpokladů d|e s 56 odst. 7 písm. b) zákoná:
Dodavate|před]ožípřehled d|e předchozíhoodstavce, z něhož bude patrnésplnění niže lymezené minimální
úrovněkvalifikačního
DředDokladu.
Pokud není dodavate|z objektivníchdůvodůschopen prokázat sp|něnítechniclých kva|ifikačních
předpokladů
způsoby stanovenýmizadavatelem,je opnávněn je prokjzat i jinými rovnocennýmidok|ad' avšak vefujný
zadavatelmápráVoz objektivňích
důVďůMo jinédok|adyďmÍtnout.
wmezení minimá|ní úřoYně kva|ifikačííhopředpokladu odpovídajícídřuhu, rozsáhu s|ožitosti
pfumětu plněníveřejnézakázky d|e s 56 odsL 7 písm'c) ákona|
Dodavatel splňuje technický kva|Ífikační
předpok|ad,pokud přůměmýročnípočetŽaměstnancůdodavate|eči
jiných osob podí|eiiciď se na p|něnízakázek podobnéhocharaKeru dosahuje min. 50 a početvedoucích
zaměstnancůdodavatelenebo osob v obdobnémpostavenídosahujemin. 5 za pos|ďní 3 roky.

způsob přokázání sp|něnítěchto kva|iÍikačních
předpokladůd|e 9 56 odsť 7 písm' b) zákona;
Dodavate|předložícertifikát systém' řízeníjakosti Vydanéhopod|e čes|ďchtechnických norem akeditovanou
osobou'zadavatelUznárovnocenné
dokladyu/danéV č|enském
státě Evropské
unie' Zadavate|
uzná rovněžiíné
dokladyo rovnocennýchopatřeníchk zajištění
jakosti'
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Vytnezení ňinimá|ní ú]ovně kýá|iÍikačního pfupok|adu odpoYídající druhu' rozsahu s|ožitoďí
předmětu plnění veřejné zakázky d|és 56 odst. 7 písm. c) zákona:
přďpoklad, pokud má zavďen syďém řízeníjakostjdle norem řady Iso
Dodavate|splňujetechniclcýkvalifikační
předmětného
plnění
9001 v ob|astjtýkajícíse
t&o veřejnézakazky.
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Rozsah požadovaných iíforrňácí a dokladů d|e s 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavate|před|ožídok|ad prokzujíď zavďení opatřenív ob|asti řízeníz h|ediskaoďnny životníhopřostÉdí'
kte|iábude dďavate| schopenpoužftpři plněníVeřejnézakázlv.
Dodavatel před|ožídoKad o .€gistracÍ V systému řízení a auditu z hledjska ochrany žívotníhoprostředí
(EMAs)/certjfikátřízeníz h|edisk ochranyživotníhoproďedí d|enorem řady Iso 14 oo1.

způsob přokázání sp|nění těchto kva|ifikačních př€dpok|adú d|e $ 56 odst' 7 písm. b) ákona:
Dodavatel přďloží doldad dle předchozíhoodstavce, z něhož bude patÍnésplnění niže lYmezené minimální
úrovněkvamkačních
Dřďook|adu.
Dodavatel před'ožídok|ad o Íegistraci v sysému řízení a auditu z h|edjska ochÍany životníhopÍosťedí
(El'4As)/certifikátřízeníz h|ediskaochranyživotníhoprostiedídle norem řady Iso 14 001.
Zadavate|uzná rovnocennédoklady vydanév členském
st.átěEvropskéunie. zdavate| uzná rovněžjiné dok]ady
o rovnocennÝď ooatřéních'
předpokladů
Pokud není dďavatel z objeldvnhh důvodůs.hopen prokázat sp|něnítechnických kva|ifikačních
zpúsoby stanovenýmizadavatelem, je' opravněn je prokázat i jinými rcvnocennými dok|ady, avšák Veřejný
zadavate|má pfiávo2 objektivníchdůvďůMo jinédok]adyodmitnout'
vyméz€ní minimá|ni úrovně kva|iÍikačníbo předpok|adu odpovídajicí druhu/ ÍozsáhÚ s|ožitosti
pfudÍnětu plnění veřejné zakázky d|e s 56 odsL 7 písm. c) zákona:
předpok|ad,pokud je registrován V systémuřízenía auditu z h|ďiska
Dodavate|sp|ňujetechnický kva|ifikační
ochrany životníhoproďedí (El4As) nebo je dÍžitelemcertifikátu řízeníz h|ediskaochÉnyživotníhoprostředíd|e
norem řady Iso 14001 v ob|astitýkají.íse přďmětného plněnítďo veřejnézakázl<y'

V Prazedne7. dubna2010
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Razítkoa podpis osoby oprávněnéza zadavate|ejednat

