Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových
opatření města Brna – etapy VII a VIII“
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším zadávacím řízení
podle ust. § 58 a násl. ZZVZ

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB
1.1

Zadavatel

Název zadavatele

Statutární město Brno

Sídlo zadavatele

Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

IČO zadavatele

44992785

Profil zadavatele

https://ezak.brno.cz/

1.2

Zástupce zadavatele

Zástupcem zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043
e-mail: vz@mt-legal.com. Zástupce zadavatele je v souladu s ust. § 43 ZZVZ pověřen
výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení a je taktéž pověřen k přijímání
případných námitek dodavatelů dle ust. § 241 a násl. ZZVZ (tím není dotčeno oprávnění
jiné pověřené osoby zadavatele). Zástupce zadavatele zajišťuje na straně zadavatele též
komunikaci dle ust. § 43 odst. 2 ZZVZ.
1.3

Předběžné tržní konzultace a osoby podílející se na přípravě zadávací
dokumentace

Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní
konzultace.
Níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele:
Části zadávací dokumentace vypracované

Označení osoby

odlišnou osobou
Organizačně-právní části zadávací

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem

dokumentace

Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043
Kolektiv autorů:

Projektová dokumentace pro provádění

Ing. Václav Čermák, se sídlem Veslařská

stavby „Nábřeží řeky Svratky – Realizace

349/254/ 637 00 Brno,

protipovodňových opatření města Brna –

Ing. Arch. Miroslav Korbička, se sídlem Jírova 13,

etapy VII a VIII Brno, kat. území Pisárky,

628 00 Brno,

Štýřice, Staré Brno, dle Přílohy č. 1 zadávací

Ing. Arch. Miloš Trenz, se sídlem Jánská 289, 664

dokumentace

46 Prštice,
A PLUS a.s., se sídlem Česká 154/12, 602 00
Brno, IČO 26236419,
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ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, 500
06 Hradec Králové, IČO: 26003236
2

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
2.1

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím
certifikovaného

elektronického

nástroje

E-ZAK

dostupného

na

adrese:

https://ezak.brno.cz/.
2.2

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi
zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to
zejména prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

2.3

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se
považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla
písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK
adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho
uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva či nikoliv.

2.4

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje E-ZAK je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro
registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK je uveden v uživatelské příručce
s názvem „E-ZAK, verze 5 – elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická
aukční síň - uživatelská příručka pro dodavatele systému E-ZAK.“
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací
o používání elektronického podpisu jsou dostupné na adrese:
https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
(anebo na https://ezak.brno.cz/).

2.5

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních
údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel.

2.6

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického
nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu E-ZAK (tel.: +420 538 702 719,
e-mail: podpora@ezak.cz v rozmezí 8:00-17:00).
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3

INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – realizace protipovodňových
opatření v katastrálním území Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše obec Brno. Výstavba
protipovodňových

opatření

nazvaných

„Nábřeží

řeky

Svratky

–

Realizace

protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ bude provedena podle
zpracovaných projektových dokumentací.
Bližší informace o předmětu veřejné zakázky zadavatel uvedl v čl. 3 zadávací dokumentace.
4

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka je součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem
soudržnosti

v rámci

Operačního

programu

Životní

prostředí,

blíže

viz:

https://www.opzp.cz/ (výzva č. 144 Ministerstva životního prostředí, aktivita 1.3.1).
5

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že místo plnění je veřejně přístupné, nebude zadavatel organizovat
prohlídku místa plnění.

6

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel,
který prokáže splnění požadavků:
a)

základní způsobilosti podle ust. § 74 a § 75 ZZVZ (odst. 6.1),

b)

profesní způsobilosti podle ust. § 77 ZZVZ (odst. 6.2),

c)

ekonomické kvalifikace podle ust. § 78 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.3) a

d)

technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ, je-li požadována (odst.6.4).
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6.1

Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
a)

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
- každou právnickou osobu a

právnická osoba, musí podmínku splňovat tato - každou fyzickou osobu,
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu pro niž je dle ZZVZ a zadávacích
této právnické osoby a osoba zastupující tuto podmínek vyžadován.
právnickou

osobu

v

statutárním

orgánu

dodavatele;
Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím
pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.
Pobočka závodu, která má sídlo na území České
republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za
dodavatele se sídlem v České republice.
- Potvrzení příslušného finančního
úřadu
nemá v České republice ani v zemi svého sídla a
b)

v evidenci

daní

zachycen

splatný

daňový

nedoplatek;

- Čestné prohlášení dodavatele ve
vztahu ke spotřební dani, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního požadavku.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
c)

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále jednoznačně vyplývá splnění tohoto
na veřejné zdravotní pojištění;

d)

kvalifikačního požadavku.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Potvrzení příslušné okresní
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále sociálního zabezpečení.
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správy

Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;
- Výpis z obchodního rejstříku,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena

nebo

nucená správa podle jiného právního předpisu - čestné prohlášení dodavatele ve
nebo v obdobné situaci podle právního řádu vztahu k naplnění tohoto požadavku

e)

v případě,

země sídla dodavatele.

že

dodavatel

není

v obchodním rejstříku zapsán.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku
zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).
Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.
6.2

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis

a)

výpis

z

obchodního

rejstříku

nebo

jiné

obdobné evidence;

z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Dodavatel

předloží

výpis

z

živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
b)

doklad o tom, že je dodavatel oprávněn zákon), ve znění pozdějších předpisů,
podnikat
v rozsahu
specifikovaném a/nebo živnostenský list, resp. jiné
oprávnění k podnikání v oborech

zadavatelem;

1. Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování;
2. Výkon
činností.
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zeměměřičských

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
Zadavatel

uzná

podnikatelského

za
oprávnění

průkaz
v

požadovaném oboru rovněž výpis z
živnostenského

rejstříku

nebo

živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání v
oboru

(či

oborech),

zadavatelem

který

bude

požadovanému

oboru

obsahově odpovídat (jedná se zejména o
živnostenské listy vydané za dříve platné
právní úpravy).
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)

Osvědčení o autorizaci dle 5 odst. 3
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, popřípadě
potvrzení

o

zápisu

do

seznamu

registrovaných osob dle § 23 odst. 6
písm. e) citovaného zákona, pro obor:
doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo
c)

disponuje

osobou,

jejímž

(i)

prostřednictvím (ii)

odbornou způsobilost zabezpečuje, a

to

v rozsahu specifikovaném zadavatelem;

Dopravní stavby;
Stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství;

(iii) Pozemní stavby;
(iv) Technika prostředí staveb;
(v)

Statika a dynamika staveb;

(vi) Geotechnika.
Výše uvedená osvědčení se mohou
vztahovat k jedné osobě nebo k více
osobám.

Osvědčení dle § 13 odst. 1 písm. a) a
současně písm. c) zákona č. 200/1994
doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo
d)

disponuje

osobou,

jejímž

prostřednictvím

odbornou způsobilost zabezpečuje, a

to

v rozsahu specifikovaném zadavatelem;

Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů, tj. oprávnění pro ověřování
výsledků

zeměměřičských

činností

v požadovaném rozsahu, a to ve vztahu
nejméně k jedné osobě.
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
Osvědčení o odborné způsobilosti osoby
provádět a vyhodnocovat geologické
práce podle § 2 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo
e)

disponuje

osobou,

jejímž

prostřednictvím

odbornou způsobilost zabezpečuje, a

to

v rozsahu specifikovaném zadavatelem;

geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, vydané podle vyhlášky č.
206/2001 Sb., o osvědčení odborné
způsobilosti projektovat, provádět a
vyhodnocovat

geologické

práce,

ve

znění pozdějších předpisů, tj. Osvědčení
odpovědného

řešitele

geologických

prací, a to ve vztahu nejméně k jedné
osobě.
Oprávnění osoby k hornické činnosti a
činnosti

f)

prováděné

hornickým

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo způsobem dle § 1 vyhlášky č. 15/1995
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím Sb., o oprávnění k hornické činnosti a
odbornou způsobilost zabezpečuje, a
v rozsahu specifikovaném zadavatelem.

to činnosti
způsobem,

prováděné
jakož

i

hornickým
k projektování

objektů a zařízení, které jsou součástí
těchto činností, ve znění pozdějších
předpisů.
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadavku na profesní způsobilost dle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení
zadávacího řízení starší 3 měsíců).
Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na
profesní způsobilost.
Bude-li zahraniční osoba dokládat v souladu s právními předpisy určitou část profesní
způsobilosti dle země svého sídla, musí nejpozději na výzvu zadavatele učiněnou dle čl. 14
zadávací dokumentace doložit oprávnění k výkonu dané činnosti na území České republiky.
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6.3

Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ

Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění

předloží

ekonomické kvalifikace (doklady)
• Výkaz zisku a ztráty za poslední 3
účetní období, za která dodavatel má
zpracovánu či má povinnost mít
zpracovánu

účetní

závěrku,

jejíž

součástí je výkaz zisku a ztráty, a
současně
• informaci (údaj) o svém obratu za
poslední 3 účetní období, za která
dodavatel má zpracovánu či má
povinnost mít zpracovánu účetní
závěrku, jejíž součástí je výkaz zisku a
ztráty.
Jestliže dodavatel vznikl později, postačí,
předloží-li údaje o svém obratu za

výkaz zisku a ztráty a informaci o svém obratu,

všechna účetní období od svého vzniku,

ze které bude vyplývat, že takový obrat

za která má zpracovánu či má povinnost

dodavatele za 3 bezprostředně předcházející
a)

mít zpracovánu účetní závěrku.

uzavřená účetní období, za která dodavatel má

zpracovánu či má povinnost mít zpracovánu Zadavatel současně v návaznosti na § 84
účetní závěrku, dosahoval minimální výše 400 ZZVZ požaduje, aby alespoň jedna osoba,
milionů Kč v každém z těchto účetních období. která se účastní zadávacího řízení na

straně účastníka (ať již samotný účastník,
poddodavatel,

jiná

z dodavatelů

v

osoba

či

případě

jeden

společného

prokazování kvalifikace), prokázala sama
obrat minimálně ve výši 200 milionů Kč
za

každé

ze

předcházejících
období,

za

zpracovánu

3

uzavřených

která
či

bezprostředně

má

tato

účetních

osoba

má

povinnost

mít

zpracovánu účetní závěrku.
V případě prokázání této části kvalifikace
více osobami zadavatel požaduje, aby
tyto osoby nesly společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
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Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění

předloží

ekonomické kvalifikace (doklady)
O tom jsou povinny v žádosti o účast
doložit příslušný písemný závazek.
Zahraniční dodavatel prokazuje výši
celkového obratu obdobným dokladem
dle právního řádu země svého sídla.

6.4

Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Ze

seznamu

stavebních

prací

musí

vyplývat alespoň následující údaje:
1. název objednatele,
2. předmět stavební práce,
3. doba a místo realizace stavební
práce,
4. finanční objem stavební práce, je-

seznam stavebních prací poskytnutých za
a)

li dále požadován,

posledních 7 let1 před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném

5. kontaktní osoba objednatele, u

poskytnutí a dokončení těchto prací;

které

bude

stavební

možné

práce

realizaci

ověřit,

vč.

kontaktního e-mailu a telefonu,
přičemž přílohami tohoto seznamu musí
být osvědčení objednatelů o řádném
poskytnutí a dokončení těchto prací
(event.

rovnocenný

doklad

dle

níže

uvedeného).

1

Zadavatel prodloužil časové období pro prokázání tohoto bodu kvalifikace z důvodu, že, vzhledem ke

specifičnosti předmětu a oboru prokazovaných stavebních prací (např. vodohospodářské stavby či
přírodě blízká protipovodňová opatření), které nebývají realizovány příliš často, chtěl umožnit co nejširší
hospodářskou soutěž, přičemž vyhodnotil prodloužení doby prokazovaných významných stavebních
prací jako vhodný prostředek k naplnění tohoto cíle zadavatele. Zadavatel tím současně přispívá
k naplnění zásad dle § 6 odst. 4 ZZVZ.
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Z osvědčení
jednoznačně

i

seznamu

vyplývat,

že

musí

dodavatel

v uvedeném období realizoval alespoň:
1. 2 významné stavební práce,
jejichž předmětem byla výstavba
nebo

rekonstrukce

vodohospodářské

stavby2

o

finančním objemu nejméně 400
milionů Kč bez DPH u každé
takové významné zakázky;
2. další 1 významná (jiná než dle
výše uvedeného bodu) stavební
práce, jejímž předmětem byla
výstavba
stavby

nebo
na

rekonstrukce

ochranu

před

povodněmi o finančním objemu
nejméně 75 milionů Kč bez DPH,
přičemž stavba na ochranu před
povodněmi byla realizována z více
než 50 % své celkové rozlohy
v zastavěném území obce;
3. 2 významné stavební práce,
jejichž

předmětem

byla

revitalizace vodního toku nebo
stavba nebo rekonstrukce přírodě
blízkého

protipovodňového

opatření na vodním toku3 o
finančním

2

objemu

významné

Vodohospodářskou stavbou se pro účely kvalifikační dokumentace rozumí stavba vodního díla dle §

55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
3

Přírodě blízkým protipovodňovým opatřením se pro účely kvalifikační dokumentace rozumí

revitalizační přístupy k vodním tokům, které podporují ochranu zástavby před povodněmi a současně
zlepšují morfologický aspekt ekologického stavu toků a jejich niv.
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
stavební

práce

nejméně

50

milionů Kč bez DPH/ významná
stavební práce;
4. 2 významné stavební práce,
jejichž předmětem byla výstavba
nebo

rekonstrukce

kanalizace

(kanalizačních stoky) o finančním
objemu nejméně 75 milionů Kč
bez

DPH/významná

stavební

práce;
5. další

1

(jiná

předchozího

než
bodu

významná

stavební

dle
4.)
práce,

jejímž předmětem byla výstavba
nebo

rekonstrukce

(kanalizačních

stoky)

kanalizace
vejčitého

profilu s profilem potrubí nejméně
b/H 500/750, a to v délce nejméně
300 m;
6. 2 významné stavební práce,
jejichž předmětem byla výstavba
nebo

rekonstrukce

s ražením

štoly

kanalizace
prováděné

hornickým způsobem o finančním
objemu nejméně 5 milionů Kč bez
DPH/významná stavební práce;
7. 1 významná stavební práce,
jejímž předmětem byla výstavba
nebo rekonstrukce pilotové stěny o
finančním objemu nejméně 30
milionů Kč bez DPH;
8. 1 významná stavební práce,
jejímž předmětem byla výstavba
nebo

rekonstrukce

pozemních

komunikací s pokládkou živičných
směsí nebo pokládkou betonových
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
směsí o finančním objemu alespoň
20 milionů Kč bez DPH;
9. 1 významná stavební práce,
jejímž předmětem byla výstavba
nebo rekonstrukce pozemní stavby
o finančním objemu nejméně 20
milionů Kč bez DPH.
Rovnocenným dokladem k prokázání výše
uvedeného kritéria je zejména smlouva s
objednatelem

a

průkazný

doklad

o

řádném uskutečnění plnění dodavatele
(například předávací protokol).
Tuto

část

kvalifikace

rovněž

splní

dodavatel v případě, že se jedná o
významné stavební práce zahájené dříve
než v posledních 7 letech či později, pokud
byly v posledních 7 letech dokončeny,
nebo pokud probíhaly i po zahájení
zadávacího řízení, nebo pokud stále
probíhají, za předpokladu splnění výše
uvedených parametrů ke dni konce lhůty
pro

prokázání

kvalifikace

(tj.

řádné

dokončení příslušné části stavební práce,
která naplňuje požadavky zadavatele na
reference).
Za předpokladu, že některé významné
referenční

práce

budou

naplňovat

parametry

více

výše

uvedených

požadavků zadavatele dle jednotlivých
bodů, zadavatel požaduje, aby účastník
zadávacího řízení disponoval nejméně 3
významnými

referenčními

stavebními

pracemi (tj. splnění shora uvedených bodů
kvalifikace

lze

v rámci

příslušné

významné (referenční) stavební práce
kombinovat, tzn. lze použít při naplnění
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
všech podmínek určitou referenci pro
naplnění více kritérií technické kvalifikace
současně při zachování předložení min.
požadovaného počtu 3 referencí, a to
s ohledem na reference dle bodů 1. a 2.;
dále zadavatel uvádí, že reference dle
bodu

5.

může

být

zahrnuta

při minimálním počtu 3 referencí.
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)

Ze seznamu techniků musí vyplývat, že
dodavatel bude mít pro plnění veřejné
zakázky k dispozici realizační tým složený
alespoň z těchto osob:
1. Hlavní stavbyvedoucí;
2. Stavbyvedoucí

odpovědný

za

kanalizaci a inženýrské sítě;
3. Stavbyvedoucí

odpovědný

za

protipovodňová opatření;
4. Člen

b)

týmu

odpovědný

za

seznam techniků nebo technických útvarů,

koordinaci bezpečnosti a prevenci

které se budou podílet na plnění veřejné

rizik na straně zhotovitele (dále

zakázky, a to zejména těch, které zajišťují

jen „člen týmu odpovědný za

kontrolu

BOZP“);

kvality

nebo

budou

provádět

stavební práce, bez ohledu na to, zda jde

5. Člen týmu statik;

o zaměstnance dodavatele nebo osoby v

6. Člen týmu v pozici geotechnika;

jiném vztahu k dodavateli

7. Člen týmu v pozici zeměměřiče;
8. Člen týmu v pozici arborista;

osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a
odborné

kvalifikaci

odpovědných

za

fyzických

poskytování

9. Člen týmu odpovědný za pozemní

osob,

stavby

stavebních

10. Člen týmu odpovědný za dopravní
stavby
11. Člen týmu odpovědný za techniku
prostředí staveb.
Pozice stavbyvedoucích dle bodů 1. až 3.
musí být obsazeny odlišnými fyzickými
osobami.
Zadavatel

požaduje

předložit vždy:
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u

každé

osoby

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)

prací4

•

profesní životopis, z něhož bude

vyplývat splnění požadavků zadavatele (u
referenční

zkušenosti,

požadována,
z nichž

uvede

bude

je-li

níže

dodavatel

údaje,

ověřitelné

splnění

požadavku, a to včetně kontaktních údajů
na objednatele takové zakázky, tedy
kontaktního e-mailu a telefonu),
•

údaj o tom, zda je osoba v

pracovněprávním

či

jiném

vztahu

k dodavateli (v takovém případě uvede
dodavatel v jakém),
•

doklady, z nichž bude vyplývat

splnění požadavků zadavatele na vzdělání
či odbornou způsobilost (příslušný doklad
o
vzdělání / osvědčení / autorizace/oprávn
ění, je-li níže vyžadováno).
Dodavatel předloží doklady o odborné
kvalifikaci pro následující osoby:
1. Hlavní stavbyvedoucí
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů
výstavbě,

4

a techniků
ve

znění

činných

ve

pozdějších

Bude-li zahraniční osoba dokládat v souladu s právními předpisy určitou část technické

kvalifikace dle země svého sídla, musí nejpozději na výzvu zadavatele učiněnou dle čl. 14
zadávací dokumentace doložit oprávnění k výkonu dané činnosti na území České republiky.
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
předpisů,
inženýr

jakožto
v oboru

autorizovaný

„stavby

vodního

hospodářství a krajinného
inženýrství“;
• odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti
výkonu

funkce

stavbyvedoucího

na staveništi při realizaci minimálně
3 stavebních prací, jejichž předmětem
byla

alespoň

v jednom

případě

významná stavební práce dle odst. 6.4.
písm. a) bodu 1. a ve dvou dalších
případech významná stavební práce
dle

odst.

6.4.

písm.

a)

podle

kteréhokoliv z bodů 1. až 9., avšak o
finančním

objemu

nejméně

100

milionů Kč bez DPH za každou
takovou významnou stavební práci u
těchto

dvou

dalších

významných

stavebních prací (tj. kromě významné
stavební práce dle odst. 6.4. písm. a),
která

je

požadována

v hodnotě

nejméně 400 milionů Kč bez DPH)
(nemusí se však jednat o identickou
referenční zakázku, prostřednictvím
které prokazuje účastník kvalifikaci dle
odst.

6.4.

písm.

a)

kvalifikační

dokumentace), a to vše v posledních 7
letech před zahájením zadávacího
řízení.
2. Stavbyvedoucí odpovědný za
kanalizaci a inženýrské sítě
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
inženýrů

a techniků

výstavbě,

ve

předpisů,

jakožto

činných

znění

ve

pozdějších
autorizovaný

inženýr, technik nebo stavitel podle
autorizačního zákona v oboru „stavby
vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“;
• odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti
výkonu funkce stavbyvedoucího nebo
zástupce stavbyvedoucího
na staveništi při realizaci minimálně 2
stavebních prací, jejichž předmětem
byla významná stavební práce dle
odst. 6.4. písm. a) bodu 4. (nemusí se
však jednat o identickou referenční
zakázku,

prostřednictvím

které

prokazuje účastník kvalifikaci dle odst.
6.4. písm. a) kvalifikační dokumentace
bodu 4.), a to v posledních 7 letech
před zahájením zadávacího řízení.
3. Stavbyvedoucí odpovědný za
protipovodňová opatření
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů

a techniků

výstavbě,

ve

předpisů,

jakožto

inženýr

v oboru

činných

znění

ve

pozdějších
autorizovaný

„stavby

vodního

hospodářství a krajinného
inženýrství“;
• odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti
výkonu funkce stavbyvedoucího nebo
zástupce stavbyvedoucího
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
na staveništi při realizaci minimálně 1
stavební práce, jejímž předmětem byly
významné stavební práce dle odst. 6.4.
písm. a) bodu 2., avšak o finančním
objemu nejméně 50 milionů Kč bez
DPH (nemusí se však jednat o
identickou

referenční

prostřednictvím

zakázku,

které

prokazuje

účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm.
a) kvalifikační dokumentace), a to vše
v posledních 7 letech před zahájením
zadávacího řízení.
4. Člen týmu odpovědný za BOZP
tato osoba musí mít:
• odbornou
osvědčení

způsobilost
o

ve

úspěšně

smyslu

vykonané

zkoušce z odborné způsobilosti nebo
periodické

zkoušce

z

odborné

způsobilosti k činnostem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi podle ust. § 10 odst. 2
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany

zdraví

pracovněprávních

při

práci

vztazích

v

a

o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění

dalších

bezpečnosti

a ochrany

podmínek
zdraví

při

práci), ve znění pozdějších předpisů;
• odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti
výkonu funkce pracovníka BOZP při
realizaci minimálně 2 stavebních
prací,
výstavba
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jejichž

předmětem

nebo

byla

rekonstrukce

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
vodohospodářské stavby1 s finančním
objemem alespoň 300 milionů Kč bez
DPH (nemusí se však jednat o
identickou

referenční

prostřednictvím

zakázku,

které

prokazuje

účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm.
a) kvalifikační dokumentace), a to
v posledních 7 letech před zahájením
zadávacího řízení;
• praxi

v oboru

nejméně

5

let

v posledních 10 letech před zahájením
zadávacího řízení na pozici člena
týmu odpovědného za BOZP (přičemž
dodavatel předloží v dokladech jimiž
prokazuje

tuto

část

technické

kvalifikace také seznam významných
zakázek, na nichž se tento člen týmu
v této pozici podílel včetně popisu
předmětu zakázek a uvedení doby
realizace).
5. Člen týmu statik
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů

a techniků

výstavbě,

ve

znění

předpisů,

jakožto

činných

ve

pozdějších
autorizovaný

inženýr v oboru „statika a dynamika
staveb“;
• praxi

v oboru

nejméně

5

let

v posledních 10 letech před zahájením
zadávacího řízení na pozici statika
(přičemž

dodavatel

předloží

v dokladech jimiž prokazuje tuto část
Stránka 22 z 32

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
technické kvalifikace také seznam
významných zakázek, na nichž se
tento člen týmu v této pozici podílel
včetně popisu předmětu zakázek a
uvedení doby realizace).
6. Člen týmu v pozici geotechnika
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů

a techniků

výstavbě,

ve

předpisů,

jakožto

činných

znění

ve

pozdějších
autorizovaný

inženýr v oboru „geotechnika“,
• praxi

v oboru

nejméně

5

let

v posledních 10 letech před zahájením
zadávacího

řízení

na

geotechnika

(přičemž

pozici
dodavatel

předloží v dokladech jimiž prokazuje
tuto část technické kvalifikace také
seznam významných zakázek, na
nichž se tento člen týmu v této pozici
podílel

včetně

popisu

předmětu

zakázky a uvedení doby realizace).
7. Člen týmu v pozici zeměměřiče
tato osoba musí mít:
• úřední

oprávnění

výsledků
podle

pro

zeměměřických

zákona

ověřování
činností

č. 200/1994 Sb.,

o

zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením,

ve

znění

pozdějších

předpisů, a to v rozsahu podle § 13
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
odst. 1 písm. a) a současně písm. c)
tohoto zákona;
• praxi

v oboru

nejméně

5

let

v posledních 10 letech před zahájením
zadávacího

řízení

na

zeměměřiče

(přičemž

pozici
dodavatel

předloží v dokladech jimiž prokazuje
tuto část technické kvalifikace také
seznam významných zakázek, na
nichž se tento člen týmu v této pozici
podílel

včetně

popisu

předmětu

zakázek a uvedení doby realizace).
8. Člen týmu v pozici arborista
tato osoba musí mít:
• alespoň úplné středoškolské vzdělání
zahradnického směru a v posledních
10 letech před zahájením zadávacího
řízení nejméně pětiletou praxi v
oblasti výsadby rostlin, stromů a keřů
a jejich odborného ošetření; a
• být

držitelem

certifikovaný

certifikátu

„Český

arborista“

nebo

„Evropský certifikovaný arborista“ či
držitelem

prokazatelně

zcela

obdobného
certifikátu/osvědčení/oprávnění nebo
je úspěšným absolventem studijního
oboru arboristika alespoň na střední
škole, popřípadě jiného prokazatelně
zcela obdobného oboru; a
• musí mít praxi spočívající v účasti na
realizaci nejméně dvou zakázek, kdy
předmětem

každé

z

nich

bylo

vybudování nebo revitalizace zahrady
nebo parku, zahrnující kácení stromů,
výsadbu rostlin, stromů a/nebo keřů
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
a/nebo polokeřů, přičemž hodnota
každé takové zakázky byla vždy
alespoň 2 mil. Kč bez DPH, a to vše
v posledních 7 letech před zahájením
zadávacího řízení.
9. Člen

týmu

odpovědný

za

pozemní stavby
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů

a techniků

výstavbě,

ve

předpisů,

jakožto

činných

znění

ve

pozdějších
autorizovaný

inženýr v oboru „pozemní stavby“;
• praxi

v oboru

nejméně

5

let

v posledních 10 letech na pozici člena
týmu odpovědného za pozemní stavby
nebo stavbyvedoucího nebo zástupce
stavbyvedoucího (přičemž dodavatel
předloží v dokladech jimiž prokazuje
tuto část technické kvalifikace také
seznam významných zakázek, na
nichž se tento člen týmu v této pozici
podílel

včetně

popisu

předmětu

zakázek a uvedení doby realizace).
10. Člen

týmu

odpovědný

za

dopravní stavby
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
inženýrů
výstavbě,

a techniků
ve

činných

znění

ve

pozdějších

předpisů, a to pro obor „dopravní
stavby“;
• odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti
výkonu

funkce

člena

týmu,

odpovědného za dopravní stavby při
realizaci

minimálně

1

významné

stavební práce dle odst. 6.4. písm. a)
bodu 8. (nemusí se však jednat o
identickou

referenční

prostřednictvím

zakázku,

které

prokazuje

účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm.
a) bodu 8 kvalifikační dokumentace),
a to v posledních 7 letech před
zahájením zadávacího řízení.
11. Člen

týmu

odpovědný

za

techniku prostředí staveb
tato osoba musí mít:
• odbornou

způsobilost

ve

smyslu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů

a techniků

výstavbě,

ve

předpisů,

jakožto

činných

znění

ve

pozdějších
autorizovaný

inženýr nebo autorizovaný technik
v oboru „technika prostředí staveb;
• praxi

v oboru

nejméně

5

let

v posledních 10 letech před zahájením
zadávacího řízení na pozici člena
týmu

odpovědného

za

techniku

prostředí staveb (přičemž dodavatel
předloží v dokladech jimiž prokazuje
tuto část technické kvalifikace také
seznam významných zakázek, na
Stránka 26 z 32

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
nichž se tento člen týmu v této pozici
podílel

včetně

popisu

předmětu

zakázek a uvedení doby realizace).
Zadavatel požaduje předložení:
certifikátu

systému

řízení

jakosti

vydaného pro dodavatele podle české
technické normy ČSN EN ISO 38342:2006

Popis technického vybavení, popis opatření
c)

(tzv.

„Velký

průkaz

způsobilosti"), a to pro oblast činností

dodavatele k zajištění kvality nebo popis

proces svařování ocelových konstrukcí,

zařízení pro výzkum.

jenž

je

zaveden

v organizaci

a

používán

účastníka

nebo

certifikátu rovnocenného vydaného
v členském

státě

Evropské

unie,

přičemž takový certifikát musí být
vydán akreditovanou osobou.
Zadavatel požaduje předložení certifikátu
systému
životního

řízení

z

prostředí

hlediska

ochrany

vydaného

pro

dodavatele podle české technické normy
ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou,
d)

opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany nebo rovnocenného certifikátu vydaného
podle uvedené české technické normy
životního prostředí.
akreditovanou osobou v členském státě
Evropské
registraci

unie,

případně

v systému

dokladu

řízení

o

a auditu

z hlediska ochrany životního prostředí
(EMAS), a to ve všech případech pro oblast
provádění staveb.

7

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
7.1

Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými
v prostých kopiích (např. v naskenované podobě). Zadavatel může pro účely zajištění
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řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat
předložení originálu dokladu v elektronické podobě. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2
ZZVZ nepřipouští, aby účastník nahradil předložení dokladů ke kvalifikaci čestným
prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový
odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o:
-

výpis z obchodního rejstříku,

-

výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo

-

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do
českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si
vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost
připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce. Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž
v latinském jazyce.
7.2

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.3

Doklady předkládané vybraným dodavatelem

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá
předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím
řízení předloženy, a to v elektronické podobě (viz článek 2).
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například
o potvrzení, které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové
schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky
podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl
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prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na
některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem
státní správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
7.4

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí nebo v případě zahraničních osob

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a
ZZVZ.
Potvrzení pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k:
-

daňovým nedoplatkům Finanční úřad pro Prahu 1,

-

nedoplatkům na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti Pražská správa sociálního zabezpečení.

7.5

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném
rozsahu a zadávací dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní
způsobilosti podle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace).
Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného
koncernu jako účastník.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle odst. 6.1 zadávací
dokumentace (ust. § 74 a § 75 ZZVZ) jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 6.2 písm. a) zadávací
dokumentace (ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) jinou osobou,

c)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a

d)

písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem)
k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele. Dále viz ust. § 83 odst. 2 ZZVZ.
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7.6

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní způsobilost (odst. 6.1
kvalifikační dokumentace) a profesní způsobilost (odst. 6.2 písm. a) kvalifikační
dokumentace) každý z těchto dodavatelů samostatně v plném rozsahu.
Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:
a)

Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro
komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;

b)

Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva),
z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

7.7

Důsledek nesplnění kvalifikace

Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávací
dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná
o vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ z těchto důvodů ze
zadávacího řízení vyloučen.
7.8

Činnosti vyhrazené výlučně účastníkovi

Účastník je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele(ů).
8

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
Přestože tato kvalifikační dokumentace vymezuje kvalifikaci v podrobnostech nezbytných
pro zpracování žádosti o účast, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ
(tj. 8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání žádostí o účast).
Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího
řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména
prostřednictvím elektronického nástroje dle článku 2 zadávací dokumentace, případně
i prostřednictvím datové schránky či na e-mailovou adresu zástupce zadavatele dle odst.
1.2. zadávací dokumentace. V žádosti o vysvětlení musí být uvedeny identifikační
a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost
vztahuje. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ uveřejní vysvětlení kvalifikační dokumentace včetně
přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Stránka 30 z 32

Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek ust. § 98 odst. 1 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle ust. § 99 ZZVZ může takto
rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace nebo kvalifikační
dokumentace.
9

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Účastník zadávacího řízení je povinen podat žádost o účast výhradně v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku 2, a to do konce lhůty pro
podání žádostí o účast:
Lhůta pro podání žádostí o účast je uvedena v příslušném formuláři uveřejněném ve
Věstníku veřejných zakázek,
Místo (adresa) pro elektronické podání žádostí o účast: https://ezak.brno.cz/

10 OTEVÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Otevírání elektronicky podaných žádostí o účast je neveřejné.
11 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI ÚČAST
11.1 Účastník zadávacího řízení podá pouze úplnou elektronickou podobu žádosti o
účast, a to s využitím elektronického nástroje dle článku 2 zadávací dokumentace.
Žádost o účast musí být šifrována v souladu s požadavky právních předpisů a
elektronického nástroje.
11.2 Žádost o účast musí být zpracována v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří
odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém
jazyce; v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně
používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.
11.3 Zadavatel požaduje, aby součástí žádosti o účast byly dále požadované informace a
doklady, a doporučuje použít následující pořadí dokumentů (zejména budou-li
součástí jednoho souboru):
-

Titulní list žádosti o účast s identifikací účastníka zadávacího řízení;

-

V případě, že kvalifikaci prokazuje několik dodavatelů společně, písemný závazek
všech dodavatelů podávajících společnou žádost o účast o společné a nerozdílné
odpovědnosti v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, a/nebo je-li část
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kvalifikace prokazována prostřednictvím jiných osob (zejm. poddodavatelů),
písemný závazek takové osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem)
k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění;
-

Seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace v členění dle
jednotlivých kategorií okruhů kvalifikace:

-

•

Základní způsobilost,

•

Profesní způsobilost,

•

Ekonomická kvalifikace,

•

Technická kvalifikace.

V případě, že jsou některé údaje v žádosti o účast uvedeny v jiné měně než v Kč, aniž
by to bylo v rozporu se zadávacími podmínkami dokumentací, použije se pro
přepočet na Kč kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni
zahájení zadávacího řízení.

-

Dodavatel v žádosti o účast výslovně uvede kontaktní osobu pro styk mezi
dodavatelem a zadavatelem v průběhu zadávacího řízení (a to i v případě společné
žádosti o účast více dodavatelů, kdy bude uveden jeden reprezentant sdružení
s kontaktními údaji).

V Brně dne 8. 3. 2021

Mgr. David Mareš, Ph.D.
Digitální podpis:
08.03.2021
15:42
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