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1.

Prokazování splnění kvalifikace

1.1.

Obecně k prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil veřejný zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení
/= Oznámení o zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“)/. Podrobná specifikace
těchto požadavků je uvedena v této kvalifikační dokumentaci.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s ustanoveními
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Zákon“), je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení.
1.2.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

a)
b)
c)
d)

splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona (viz dále čl. 2. této kvalifikační dokumentace),
splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona (viz dále čl. 3. této kvalifikační dokumentace),
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz dále čl. 4.
této kvalifikační dokumentace) a
splní technický kvalifikační předpoklady podle § 56 Zákona (viz dále čl. 5. této kvalifikační dokumentace).

1.3.

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle §
50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a)
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) Zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a
b)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona.
Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení /Oznámení o zakázce, bod III.1.4)/ uvedl, že si v souladu s §
44 odst. 6 Zákona vyhradil následující požadavek:
Zhotovitel není oprávněn zadat a plnit prostřednictvím subdodavatele práce spojené s pokládkou a
montáží gravitační kanalizace (gravitačních stok). Zadavatel (objednatel) dále nepřipouští, aby
dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. hlavním stavbyvedoucím /viz dále čl. 5.3. písm. b)
bod 1. této kvalifikační dokumentace/, byl proveden subdodavatelsky. Oprávnění zhotovitele zadat
subdodavatelům ostatní stavební práce či dodávky není omezeno.
1.4.

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 1.3. shora použije
obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 Zákona společně několika dodavateli,
jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této
smlouvě dodavatelé musí též stanovit společnou doručovací adresu a zplnomocnit osobu či osoby k jednání za
dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, a v této smlouvě dále uvést telefonické, faxové a e-mailové spojení
takové osoby či osob. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,
platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
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1.5.

Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
ustanoveními Zákona a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě,
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
1.6.

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „seznam“) ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a)
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona a
b)
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele
na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
1.7.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (viz bod 1.9. této
kvalifikační dokumentace) a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace
dodavatelem.
1.8.

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odst. 2 Zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě,
který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva
uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté Zákona platí obdobně.
Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze
v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal
splnění
a)
základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 Zákona,
b)
profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 54 písm. a) až d) Zákona nebo,
c)
technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů
podle § 56 odst. 1 Zákona, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) Zákona, jde-li o služby, a § 56
odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) Zákona, jde-li o stavební práce,
nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v následujícím odstavci
splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
1.9.

Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek: Doklady a
informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí nabídky.
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2.

Základní kvalifikační předpoklady

2.1.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu1),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů2),
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu3).

2.2.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona u této veřejné zakázky je
dodavatel povinen prokázat doklady dle § 53 odst. 3 Zákona, tj. předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odstavec 1 písm. a) a b) Zákona],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 53
odstavec 1 písm. f) Zákona],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odstavec 1 písm. h) Zákona],
d) čestného prohlášení [§ 53 odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) Zákona].

1)
2)

3)

§ 49 obchodního zákoníku.
Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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3.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této veřejné zakázce dodavatel, který předloží:
a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání
min. v tomto rozsahu:
1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
2) Výkon zeměměřičských činností.

c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje. Dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů zabezpečuje ve smyslu
ustanovení § 54 písm. d) Zákona, se v této veřejné zakázce rozumí:
1) doklad o autorizaci (ve stupni autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr) v oboru Stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dříve Vodohospodářské stavby; zadavatel nepřipouští
prokázání prostřednictvím autorizovaného technika se specializací pro stavby hydrotechnické nebo
stavby meliorační a sanační), vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
2) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném
znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí
zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění.
Prostřednictvím jedné a téže osoby lze prokázat i více shora vymezených odborných způsobilostí.
Zadavatel uzná i rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Dodavatel je současně povinen předložit prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ, ve
kterém uvede, zda osoba/y, jejímž/jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je/jsou
zaměstnancem/zaměstnanci dodavatele či členem jeho statutárního orgánu nebo je/jsou v jiném vztahu
k dodavateli.
Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být v nabídce
dále předloženo její prohlášení s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení o zahájení
zadávacího řízení ve VVZ, ve kterém tato osoba uvede, že pro dodavatele při plnění této veřejné zakázky
zabezpečí požadovanou odbornou způsobilost. V takovém případě je nutné předložit i další informace a
doklady k prokázání splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele v rozsahu dle
bodu 1.3. této kvalifikační dokumentace.

4.

Ekonomická a finanční způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele, o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.

5.

Technické kvalifikační předpoklady

5.1.

Rozsah požadovaných informací a dokladů

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky
zadavatel požaduje:
a)
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení podepsaná objednateli
o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
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b)
c)
d)

5.2.

řádně a odborně;
předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osoby odpovědné za vedení
realizace příslušných stavebních prací;
přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (v dělnických profesích) podílejících se na
plnění zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky;
přehled nástrojů a provozních či technických zařízení, která bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů a informací:
a)
seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení podepsaná
objednateli o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací;
Seznam musí být předložen formou prohlášení, podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele, s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ, ve
kterém musí být strukturovaně (např. v podobě tabulky apod.) uvedeny ke každé zakázce min. následující
údaje:

název objednatele,

název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny,

stručný popis předmětu zakázky,

cena provedených stavebních prací (v příslušné měně vždy bez DPH),

doba plnění zakázky (od měsíc/rok – do měsíc/rok),

údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném plnění.
Osvědčení podepsaná objednateli o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací musí
zahrnovat min. tyto údaje:

název objednatele,

název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny,

cenu,

dobu a místo provádění stavebních prací a

údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Zadavatel stanoví, že při posouzení kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a osvědčením, která splňují
shora uvedené požadavky zadavatele. Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že pro prokázání
předmětného kvalifikačního předpokladu postačí, předloží-li dodavatel osvědčení pro stavby vymezené dále
v bodě 5.3. písm. a) této kvalifikační dokumentace.
b)

osvědčením o odborné kvalifikaci dodavatele nebo osoby odpovědné za vedení realizace příslušných
stavebních prací (hlavní stavbyvedoucí) a dále svářeče trubek, a to v následujícím rozsahu:

doklad o autorizaci či osvědčení o získané zkoušce/kurzu,

údaje o zakázkách řízených touto osobou za posledních pět let v rozsahu:
i.
název objednatele,
ii.
název zakázky/akce, v níž byly stavební práce provedeny,
iii.
stručný popis předmětu zakázky,
iv.
cena provedených stavebních prací (v příslušné měně vždy bez DPH),
v.
údaj o postavení této osoby při realizaci (hlavní stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího,
hlavní mistr apod.),
vi.
doba plnění zakázky (od – do).
Zadavatel v této souvislosti stanoví, že pro prokázání předmětného kvalifikačního předpokladu postačí,
předloží-li dodavatel doklady a informace vztahující se k té které osobě v rozsahu splňujícím požadavky
vymezené dále v bodě 5.3. písm. b) této kvalifikační dokumentace.

c)

prohlášením, podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, v němž bude uveden
průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele v dělnických profesích, podílejících se na plnění zakázek
obdobného charakteru za poslední 3 roky, a to výhradně v členění po jednotlivých letech;

d)

prohlášením, podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, v němž bude uveden
přehled nástrojů a provozních či technických zařízení, která bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů
způsoby stanovenými shora zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je
zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
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5.3.

Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti
předmětu plnění veřejné zakázky

Z informací a dokladů předložených dodavatelem musí být nade vší pochybnost zřejmé, že:
a)
dodavatel v posledních pěti letech realizoval min. následující stavby:

min. 1 stavbu splaškové kanalizace s alespoň 50 přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí
v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH nebo ekvivalentu této
částky v cizí měně, nebo stavbu, která zahrnovala i výstavbu splaškové kanalizace s alespoň 50
přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí v délce min. 150m ve finančním objemu min. CZK 18
mil. bez DPH z celkové ceny takové stavby, a dále

min. 1 stavbu gravitační kanalizace v min. délce 1 600m s alespoň 50 přípojkami, a dále

min. 1 stavbu tlakové kanalizace v min. délce 1 700m s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň
jedním protlakem (jakékoliv délky), a dále

min. 2 stavby kanalizace, každou s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň jedním protlakem
(jakékoliv délky), každou ve finančním objemu min. 9 mil. Kč bez DPH, a dále

min. 1 zakázku na opravu asfaltových povrchů komunikací ve finančním objemu min. CZK 1,2 mil. bez
DPH, nebo stavbu, která zahrnovala i opravu asfaltových povrchů komunikací ve finančním objemu
min. CZK 1,2 mil. bez DPH z celkové ceny takové stavby.

Shora uvedené požadavky na výstavbu splaškové kanalizace dle odrážky první a na výstavbu gravitační
kanalizace dle odrážky druhé nebo na výstavbu tlakové kanalizace dle odrážky třetí nebo na výstavbu
jedné kanalizace dle odrážky čtvrté lze prokázat takovou zakázkou, v níž byly provedeny předmětné
stavební práce společně, a to za předpokladu, že provedené stavební práce splňují shora stanovené
požadavky a že předloženými osvědčeními tato skutečnost bude prokázána.
Obdobně lze shora uvedené požadavky na výstavbu kanalizace dle odrážky první, druhé, třetí nebo čtvrté
a na opravu asfaltových povrchů dle odrážky páté prokázat takovou zakázkou, v níž byly provedeny
předmětné stavební práce společně, a to za předpokladu, že provedené stavební práce splňují shora
stanovené požadavky a že předloženými osvědčeními tato skutečnost bude prokázána.
b)

dodavatel nebo osoba odpovědná za vedení realizace stavebních prací dosáhla min. této odborné
kvalifikace:
1. hlavní stavbyvedoucí:

má autorizaci v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dříve Vodohospodářské
stavby; zadavatel nepřipouští prokázání prostřednictvím autorizovaného technika se specializací pro
stavby hydrotechnické nebo stavby meliorační a sanační), a dále

v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních pěti letech min. 1 stavbu splaškové kanalizace s alespoň 50
přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí v délce min. 150m v celkovém finančním objemu
min. CZK 18 mil. bez DPH nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, nebo stavbu, která zahrnovala i
výstavbu splaškové kanalizace s alespoň 50 přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí v délce
min. 150m ve finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH z celkové ceny takové stavby, a dále

v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních pěti letech min. 1 stavbu gravitační kanalizace v min. délce
1 600m s alespoň 50 přípojkami, a dále

v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních pěti letech min. 1 stavbu tlakové kanalizace v min. délce
1 700m s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň jedním protlakem (jakékoliv délky).
2.


svářeč trubek z PE:
má osvědčení o absolvování kurzu svařování plastových trubek a tvarovek.

c)

průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele v dělnických profesích podílejících se na plnění zakázek
obdobného charakteru v každém za poslední 3 roky byl vyšší než 20;

d)

dodavatel bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici min. tyto nástroje a provozní či technická
zařízení:

2x rypadlo (kolové či pásové),

2x nakladač,

2x nákladní automobil nad 7,5 tuny,

1x příkopový vibrační válec,

1x svářecí automat na elektrotvarovky,

1x plně vybavený montážní vůz,

3x sestava pažících boxů,

1x zařízení pro tlakové zkoušky kanalizačního potrubí.
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6.

Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v neověřené fotokopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Zadavatel bude požadovat, aby uchazeč, se kterým by měla být uzavřena smlouva podle § 82 Zákona, předložil
před uzavřením smlouvy na základě písemné výzvy zadavatele originály nebo úředně ověřené kopie všech
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nepředloží-li tento uchazeč požadované doklady, neposkytne řádnou
součinnost k uzavření smlouvy a zadavatel bude v takovém případě postupovat podle ust. § 82 odst. 4 Zákona.

7.

Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je
povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od
oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu
prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
Povinnost podle shora uvedeného odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s
rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 Zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

8.

Posouzení kvalifikace

Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu
s ustanoveními Zákona (dále jen „posouzení kvalifikace“). Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný
zadavatel ustanovit zvláštní komisi. V otevřeném řízení může kvalifikaci posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak
veřejný zadavatel.
Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo
předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v
přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve
lhůtě podle § 52 Zákona.
O posouzení kvalifikace sepíše komise protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž
kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, a
údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal. Protokol podepisují všichni přítomní
členové komise. Zastává-li člen komise odlišný názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný
názor s odůvodněním.
Veřejný zadavatel je povinen bezodkladně po posouzení kvalifikace umožnit všem dodavatelům, jejichž
kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a umožnit pořídit si z něj výpis
nebo jeho opis.

9.

Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 Zákona,
musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Veřejný zadavatel bezodkladně písemně
oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
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