KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
Veřejný zadavatel:

Obec Rapotice

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce ulice K Sokolovně a MK na návsi“

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zadání veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní zadávací řízení

Předmět veřejné zakázky
dle klasifikace (CPV):

45000000-7 Stavební práce

Zadavatel výše definované podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zahájil podle § 53 odst. 1
ZZVZ zjednodušené podlimitní zadávací řízení, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele způsobem dle § 214 ZZVZ a vyzývá neomezený okruh dodavatelů k podání nabídek
v zadávacím řízení. Současně dle § 53 odst. 3 ZZVZ zadavatel ode dne uveřejnění výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele uveřejnil jako součást výzvy k podání nabídek také kompletní zadávací
dokumentaci včetně této kvalifikační dokumentace a závazných obchodních podmínek, a to vše na
profilu zadavatele http://rapotice.profilzadavatele.cz/.
Dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se jedná o
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném
podlimitním zadávacím řízení.
Projekt (veřejná zakázka) je spolufinancován v rámci programu 11781 – „Podpora rozvoje regionů“,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova.

PREAMBULE
Tato kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle § 53 ZZVZ.
Podáním nabídek v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad kvalifikační
a zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím/kvalifikačním
podmínkám. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi
řídit. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace a
dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám
včetně podmínek kvalifikačních, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení ze
zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám
obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení účastníka
zadávacího řízení ze zadávacího řízení.
Zadavatel zpracoval tuto kvalifikační dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné
zadání zakázky.
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že kvalifikační dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy
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řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem, zejména ZZVZ.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii,
specifické označení, příp. na obchodní firmu, atd., vše ve smyslu ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ,
tak se dle ustanovení § 89 odst. 6 ZZVZ má za to, že se jedná o vymezení minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník
zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.

OBSAH KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE:
1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
2. ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/DODAVATELŮ

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Profil zadavatele:

Obec Rapotice
Ing. Jiří Bechný, starosta
Hlavní 55, 675 73 Rapotice
00290335
CZ00290335
http://rapotice.profilzadavatele.cz/

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ:
Obchodní firma:
Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Korespondenční adresa:

AUTHORIA, s.r.o.
Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatel
Univerzitní 232/16, 779 00 OLOMOUC
27728439
CZ27728439
+ 420 775 586 222
dotace@authoriacz.com
Vrchlického 12, 586 01 JIHLAVA

Na základě příkazní smlouvy zmocněn zadavatelem k výkonu činnosti spojené se zadávacím řízením a
výše uvedenou veřejnou zakázkou s výjimkou rozhodnutí, která jsou dle ZZVZ výlučně v pravomoci
zadavatele.

2. ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace níže
uvedeným způsobem:
2.1. Základní způsobilost
Účastník zadávacího řízení musí v žádosti o účast prokázat splnění základní
způsobilosti podle § 74 ZZVZ v níže uvedeném rozsahu:
7.1.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splňuje dodavatel, který/jehož:
●

žádný člen statutárního orgánu dodavatele, případně žádný statutární orgán dodavatele ani
právnická osoba dodavatele, tj. ani dodavatel/účastník zadávacího řízení nebyl v zemi svého
sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
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●
●
●
●

trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země
sídla dodavatele - § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani - § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění - § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele - § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé/účastníci zadávacího řízení v nabídkách v
kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
2.2. Profesní způsobilost
Účastník zadávacího řízení musí v žádosti o účast prokázat splnění profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ předložením:
-

-

výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ), a
dokladu o oprávnění k podnikání prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. provádění
staveb, jejich změn a odstraňování,
dokladu o autorizaci podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství (případně vodohospodářské stavby), dopravní stavby.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé/účastníci zadávacího řízení v nabídkách v
kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
2.3. Ekonomická kvalifikace
Účastník zadávacího řízení ve své žádosti o účast prokáže, že jeho minimální celkový roční
obrat za poslední tři bezprostředně předcházející účetní období dosahuje min. 20 mil. Kč pro
každé účetní období samostatně.
Požadovaný obrat účastník zadávacího řízení/dodavatel prokáže výkazem zisků a ztrát
dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele v souladu
s ustanovením § 78 ZZVZ, resp. prostými kopiemi těchto dokladů.
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2.4. Technická kvalifikace
a) Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a)
ZZVZ, tj. seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Minimální požadovanou úrovní seznamu stavebních prací je realizace alespoň osmi (8)
stavebních prací/realizovaných zakázek spočívajících v realizaci min. u dvou stavebních prací
se jedná o realizaci dešťové kanalizace, min. u třech stavebních prací se jedná o realizaci
výstavby či rekonstrukce komunikace a min. u třech stavebních prací se jedná o realizaci
výstavby chodníku. Každá zakázka v min. hodnotě 5 mil. Kč bez DPH.
Dodavatel je oprávněn prokázat požadavky zadavatele uvedené v tomto odstavci i
kumulativně, tj. více parametrů dle tohoto odstavce v rámci jedné reference.
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastník zadávacího řízení/dodavatelé předloží seznam stavebních prací provedených
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ve formě čestného
prohlášení v přehledné tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto nejvýznamnějších
stavebních prací tyto údaje: identifikace zadavatele/objednatele, stručný popis předmětu
zakázky, celkovou cenu bez DPH, dobu a místo provádění stavebních prací, kontaktní osobu
objednatele včetně e-mailu a/nebo telefonu na tuto osobu. U každé referenční zakázky
uvedené v seznamu dodavatelé uvedou, které konkrétní požadavky zadavatele dotčená
referenční zakázka prokazuje.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
veřejné zakázky:
Účastník zadávacího řízení/dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud realizoval
(dokončil) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení min osm (8) stavebních
prací spočívajících v realizaci min. u dvou stavebních prací se jedná o realizaci dešťové
kanalizace, min. u třech stavebních prací se jedná o realizaci výstavby či rekonstrukce
komunikace a min. u třech stavebních prací se jedná o realizaci výstavby chodníku. Každá
zakázka v min. hodnotě 5 mil. Kč bez DPH.
Dodavatel je oprávněn prokázat požadavky zadavatele uvedené v tomto odstavci i
kumulativně, tj. více parametrů dle tohoto odstavce v rámci jedné reference.
b) Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c)
a d) ZZVZ, tj. seznam techniků a odborných pracovníků (realizační tým), kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byl alespoň:
- 1 stavbyvedoucí, který musí mít ukončené středoškolské vzdělání stavebního zaměření, a
nejméně 5 let praxe ve stavebnictví – zadavatel upozorňuje, že požadavek na osobu
stavbyvedoucího nelze v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ prokázat prostřednictvím jiné
osoby/poddodavatelsky, resp. se musí jednat o zaměstnance vybraného dodavatele,
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Seznam techniků a odborných pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(realizační tým) bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném
vztahu k dodavateli.
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-

-

-

seznam členů realizačního týmu v přehledné tabulce a jeho organizační struktura, a to ve
formě čestného prohlášení, z nějž bude zřejmé postavení jednotlivých členů v rámci týmu,
rozsah jejich působnosti a zodpovědnosti (věcné vymezení podílu na realizaci této veřejné
zakázky).
strukturované profesní životopisy těchto osob ve formě podepsaného čestného prohlášení,
z nichž musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované
zadavatelem. Profesní životopis musí obsahovat tyto povinné náležitosti:
▪ jméno a příjmení
▪ funkce v rámci realizačního týmu
▪ dosažené vzdělání a odborná způsobilost uvedená s ohledem na výše
specifikované požadavky zadavatele
▪ dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp.
praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
▪ informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném
vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu)
▪ datum vyhotovení životopisu
▪ vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje
kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti těch členů realizačního týmu,
u nichž zadavatel vyžaduje určitý stupeň vzdělání a/nebo odborné způsobilosti.

Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
veřejné zakázky:
Účastník zadávacího řízení/dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud disponuje
těmito osobami (členy realizačního týmu):
- 1 stavbyvedoucí, který musí mít ukončené středoškolské vzdělání stavebního zaměření, a
nejméně 5 let praxe ve stavebnictví,
c) Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. i)
ZZVZ, tj. přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Minimální požadovaná úroveň této kvalifikace je následující: dodavatel musí doložit, že měl
v každém z posledních 3 let průměrný počet alespoň 10 zaměstnanců.
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Splnění této technické kvalifikace dodavatel prokáže čestným prohlášením, z jehož obsahu
budou jednoznačně vyplývat výše uvedené požadavky.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu
veřejné zakázky:
Dodavatel musí doložit, že měl v každém z posledních 3 let průměrný počet alespoň 10
zaměstnanců.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé/účastníci zadávacího řízení v nabídkách v
kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může v průběhu
zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci.
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2.5. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou
prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů splnění základní a profesní
způsobilosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

2.6. Systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel/účastník zadávacího řízení zadavateli certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů, prokáže tímto způsobem splnění kvalifikace v souladu
s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

V případě společné žádosti o účast účastníka zadávacího řízení a několika poddodavatelů
musí být splnění prokázání kvalifikace plně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ,
pakliže není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

2.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů/jiných osob a společná
nabídka

V případě společné nabídky dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Další profesní
způsobilost a případně kvalifikaci prokazují dodavatelé a jiné osoby společně.
Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podbdodavatele/jiné osoby, který za
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné
zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem, resp. v písemném
závazku a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn
nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím
původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí předem odsouhlasit zadavatel, a
to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele.
2.8. Změny v kvalifikaci a další informace týkající se prokazování kvalifikace a
způsobilosti
Pro změny v kvalifikaci se použije úprava § 88 ZZVZ.
Účastník zadávacího řízení, s nímž bude uzavírána smlouva, je povinen před uzavřením smlouvy
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace.
Podle § 45 odst. 3 ZZVZ doklady k prokázání kvalifikace vyžadované zadavatelem předkládá
dodavatel podle právního řádu ČR. Tyto doklady mohou být nahrazeny i ekvivalentními doklady
podle právního řádu země, ve které se vydávají, přičemž z dokladu musí vyplývat splnění zadávací
podmínky stanovené zadavatelem.
K zahraničním dokladům v cizím jazyce musí být připojen i jejich doklad do ČJ (prostý pracovní
překlad). V případě pochybností o jeho správnosti si zadavatel může od účastníka zadávacího řízení
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vyžádat doložení překladu ověřeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle
zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají v žádosti o účast
bez překladu. Uvedený postup se týká nejen dokladů předkládaných k prokázání kvalifikace, ale i
jakýchkoliv jiných dokladů předkládaných dodavateli dle požadavků zadavatele stanovených
v zadávacích podmínkách.
V Jihlavě dne: 08.03.2018

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
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