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KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem
„OS Prostějov – rozšíření systému zabezpečení“

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OS Prostějov – rozšíření systému zabezpečení

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:

3. OBECNÉ POŽADAVKY
KVALIFIKACE

Česká republika - Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov
00025135
JUDr. Petr Vrtěl, předseda soudu
Mgr. Marketa Motáňová, ředitelka správy soudu
Tel.: 582 401 692
e-mail: mmotanova@osoud.pro.justice.cz

ZADAVATELE

NA

PROKÁZÁNÍ

SPLNĚNÍ

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a
způsob prokázání splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení.
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
zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné
zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc opravňující tuto osobu k
zastupování dodavatele v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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.
Pro prokazování kvalifikace získané v zahraničí, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů,
kvalifikace prokazované prostřednictvím jiných osob, či v případě změn v kvalifikaci dodavatele,
se analogicky použijí společná ustanovení ke kvalifikaci podle §§ 81 až 84 a § 88 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže:

Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona,
d) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
4. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který
a) byl 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) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel předložením písemného čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
Čestné prohlášení musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat jménem či za
dodavatele. Pokud za dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat
jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně
ověřené kopii.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena Smlouva o dílo je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.
5. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
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Dále předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Je nepřípustné, aby dodavatel prokazoval splnění podmínek profesní způsobilosti předložením
výpisu z obchodního rejstříku pomocí elektronického výpisu z obchodního rejstříku pořízeného
prostřednictvím sítě internet, neboť takový výpis má pouze informativní charakter. Je třeba
předložit autoritativně potvrzený výpis z obchodního rejstříku nebo jeho fotokopii.
Doklady k prokázání profesní způsobilosti mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který prokazuje jejich splnění v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splněn podmínek profesní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na prokázání
splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
6. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel prokázání splnění ekonomické kvalifikace nepožaduje.
7. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria
technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné,
pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této
doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání
technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle §
79, odst. 2 písm. a) a b) zákona.
Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria
technické kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79,
odst. 2 písm. a) a b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební
práce podílel.
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona takto:
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloží seznam významných prací a dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické
kvalifikace.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
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a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly práce a dodávky poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly práce a dodávky poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením
smlouvy s objednatelem.
V seznamu bude kromě identifikace objednatele uveden finanční rozsah a doba provedení prací
dodávek. Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto prací a dodávek musí zahrnovat úplnou
identifikaci objednatele, označení věcného i finančního rozsahu prací a dodávek, dobu a místo
jejich poskytnutí, konstatování, že práce a dodávky byly poskytnuty řádně, včas a odborným
způsobem, datum vystavení osvědčení, označení oprávněného zástupce objednatele, který
vystavil osvědčení (zejm. jméno, příjmení, pozice či funkce, kontaktní telefon a emailová adresa) a
jeho podpis.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3
práce a dodávky obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět této veřejné zakázky.
Prací a dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí práce a dodávka, jejímž předmětem
bylo provedení kamerového systému, přístupového systému nebo systému domácího telefonu.
Z toho součástí nejméně 2 zakázek bude provedení kamerového systému v rozsahu tohoto
dílčího plnění min. 500.000 Kč bez DPH a součástí nejméně 1 zakázky bude provedení
přístupového systému nebo systému domácího telefonu v rozsahu tohoto dílčího plnění min.
50.000 Kč bez DPH.

Prostějov 23. dubna 2018

JUDr. Petr
Vrtěl

Digitálně podepsal JUDr. Petr Vrtěl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00025135,
o=Okresní soud v Prostějově [IČ 00025135],
ou=64, cn=JUDr. Petr Vrtěl, sn=Vrtěl,
givenName=Petr, serialNumber=P412486
Datum: 2018.04.23 12:14:35 +02'00'

……………………………
JUDr. Petr Vrtěl
předseda soudu
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