Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
podle § 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
v platném znění (dále jen „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení

„DpS Klatovy – oprava nouzového, signalizačního a komunikačního systému“

1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
a) Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:
- základní způsobilosti ve smyslu § 74 podle § 75 zákona,
- profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
- technické kvalifikace podle § 79 zákona.
b) V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník ve zjednodušeném podlimitním
řízení splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů
v prosté kopii (avšak zadavatel nebrání, aby účastníci zadávacího řízení vkládali originální listiny
ke splnění kvalifikace přímo do nabídky), přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může účastník nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona a dle § 87 zákona.
c) Účastník zadávacího řízení, se kterým by měla být uzavřena smlouva – vybraný dodavatel, předloží veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené
kopii v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona. Pokud dodavatel nepředloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, bude to považováno zadavatelem za porušení a bude důvodem pro vyloučení účastníka v souladu s § 122, odst. 5 zákona
d) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
e) Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části (technické nebo profesní) kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob dle ust. § 83, odst. 1 zákona. Tzn., že účastník zadávacího řízení doloží do nabídky za tuto jinou osobu následující:
e.1) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,

e.2) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace,
e.3) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a
e.4) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kvalifikace
podle § 77 odst. 1 zákona. (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).
2. Základní způsobilost dle § 74 zákona
2.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti:
Účastník zadávacího řízení prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením prostých kopií.
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. a) zákona (u osob uvedených v § 74 odst. 2 zákona),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
zákona
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona.
Za bezdlužnost účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má se
správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.
3. Profesní způsobilost dle § 77 zákona
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán. Pokud účastník zadávacího řízení není zapsán v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci, doloží o této skutečnosti do nabídky čestné prohlášení.
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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c) doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka zadávacího řízení nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje;
c.1) Zadavatel požaduje předložení technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.
Pokud tato osoba (dle bodu c.1) je zaměstnancem dodavatele, doloží účastník zadávacího řízení do
nabídky čestné prohlášení, podepsané oprávněnou osobou, potvrzující tuto skutečnost. Pokud tato
osoba je jinou osobou dle § 83 zákona, doloží účastník zadávacího řízení doklady dle bodu 1 písm.
e) této kvalifikační dokumentace.
4. Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace předložením:
4.1 Seznamu významných realizovaných dodávek (dále jen „seznam“) poskytnutých účastníkem
zadávacího řízení za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně jeho kontaktu);
4.2 Zadavatel požaduje, aby v seznamu nejvýznamnějších dodávek byly uvedeny min. 3 dodávky
obdobného charakteru k předmětu této zakázky, tj. „dodávka a montáž slaboproudých zařízení“ s
plněním:
minimálně 3 referenční zakázky s plněním jednotlivě min. 2 mil. Kč bez DPH.
Seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka
zadávacího řízení.

5. Nesplnění kvalifikace

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 88 zákona, bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti
v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
V Klatovech 06.12.2017

Bc. Alena Kleinerová v. r.
ředitelka
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
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