KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o
splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené
kopii.
Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v
plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Subdodavatelem se rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část
veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.
V souladu s ustanovením § 1935 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak,
jako by závazek plnil sám.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 1.j) a profesního
kvalifikačního předpokladu dle bodu 2.a) subdodavatelem,
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.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle bodu 2.a), tj.
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky
V případě, že má 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 bodu 1 a profesního kvalifikačního předpokladu dle bodu
2.a) v plném rozsahu. Splnění dalších kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé
společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele se použije výše uvedené v části „Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele“ obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou 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 předmětné veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z této veřejné zakázky. Požadavek na závazek aby dodavatelé byli zavázáni společně a
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nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže:
1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel v nabídce k prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení,
o tom že:
a) 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) 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu.
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 konkurz zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
e) není v likvidaci.
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele.
g) 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) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele.
i) 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) zákona
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.
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j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel v nabídce k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 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 veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, tj. osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra v oboru „Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství“, prokáže dodavatel u konkrétní osoby dle bodu 4.b).
3. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za
dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v
nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel v nabídce k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předloží:
a) seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení realizovaných dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Dodavatel splňuje tento
kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 služby obdobného
charakteru a rozsahu, když 2 služby se musí týkat vypracování projektové dokumentace za dále
uvedených podmínek a 1 služba se musí týkat dokončené činnosti autorského dozoru za dále
uvedených podmínek.
Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí
 vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS (projektová dokumentace pro
provádění stavby) ČOV a kanalizace (obé zároveň), přičemž technologické návrhy ČOV
v dokládaných projektech, musí být provedeny pomocí matematického modelování a
 provedení autorského dozoru stavby projektované ČOV a kanalizace (případně jiné než
vlastní činností projektované ČOV a kanalizace splňující níže uvedené minimální požadavky
zadavatele),
a to (každá výše uvedená služba) pro vodohospodářskou stavbu:
 ČOV, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce ČOV, přičemž současně musí být
splněno, že ČOV byla projektována minimálně̌ o výkonu 800 EO (či na tento výkon
rekonstruována) a
 kanalizace, jejímž předmětem byla výstavba kanalizační sítě v minimální délce 2 km.
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b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za realizaci příslušných služeb.
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici
osobu splňující následující požadavky zadavatele:
Dodavatel předloží strukturovaný profesní životopis, doklady o vzdělání a doklady o odborné
způsobilosti osoby, která se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude
vyplývat, že osoba splňuje uvedené požadavky zadavatele a že se bude podílet na realizaci
veřejné zakázky. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší
dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru
k dodavateli.
Požadavky zadavatele na člena odborného týmu:
i) osvědčení o autorizaci vydané 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, na základě kterého je oprávněn
vykonávat činnost ve výstavbě ve smyslu ust. § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tj. osvědčení o autorizaci autorizovaného
inženýra v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“;
ii) přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění v minimální délce praxe v oboru 3
let;
iii) zkušenost s poskytnutím obou služeb obdobného charakteru uvedených v bodě 4.a), tj.
jak vypracování projektové dokumentace ČOV a kanalizace, tak i provedení autorského
dozoru (název stavby a informace či potvrzení skutečnosti splnění podmínek charakteru
referenční stavby).

Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn je prokázat i jinými
rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
Ve Chválenicích dne 20.07.2016
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Kvídera
2016.07.20
Kvídera Datum:
12:11:14 +02'00'

………………………………….
Ing. Pavel Kvídera, starosta
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