Příloha č.1 k zadávací dokumentaci
TIRSMD707
Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI – PŘÍLOHA Č.1
Prosíme dodavatele, aby v maximální míře využívali možnosti bezplatného získání
řady níže uvedených dokladů prostřednictvím portálu veřejné správy
(https://portal.gov.cz/obcan/formulare ) a datové schránky. Získané výpisy (Rejstříky
trestů, výpisy z OR ) jsou zaslány do datové schránky jako elektronicky podepsané a
tyto stačí vložit do Průvodce (prosíme neskenovat). Podobně lze připojit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který celou řadu níže uvedených dokladů
nahrazuje.
Základní způsobilost
Podepsaný návrh smlouvy (rámcové dohody apod.) - , generuje Průvodce

Čestné prohlášení k základní způsobilosti - §74, případně §73, způsobem dle §75 zákona č.
134/2016 Sb., ideálně dle přiloženého vzoru, základní kvalifikace dle ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby - § 74 odst. 2 písm. a) a § 75 odst. 1 písm. a),
základni kvalifikace dle ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby - § 74 odst. 2 písm. b) a § 75 odst. 1 písm. a),
základni kvalifikace dle ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů zastupující osoby - § 74 odst. 2 písm. c) a § 75 odst. 1 písm. a),
základni kvalifikace dle ZZVZ

Potvrzení finančního úřadu - § 74 odst. 1 písm. b) a § 75 odst. 1 písm. b), základni kvalifikace dle
ZZVZ

Potvrzení úřadu sociálního zabezpečení - § 74 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 písm. e), základni
kvalifikace dle ZZVZ
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Výpis z OR, pokud jde o PO zapsanou v OR - § 74 odst. 1 písm. e) a § 75 odst. 1 písm. f), základni
kvalifikace dle ZZVZ

Čestné prohlášení k odborné způsobilosti - § 18 ZPVV a § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, způsobilost dle
ZPVV a profesní způsobilost dle ZZVZ

Technická kvalifikace
Dle §79 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. požadujeme
Dodavatel sestaví vhodný výzkumný tým, který bude pokrývat odbornosti stanovené v rámci kategorie
CEP kódů, a který dle jeho názoru dokáže nejlépe vyřešit předložený výzkumný záměr. U každého
člena výzkumného týmu uvede, co bude obsahem jeho činnosti. Jednoho člena výzkumného týmu určí
jako hlavního řešitele a dále označí garanta kvalifikace (tyto osoby mohou být rozdílné)., který bude
prokázán takto: Každý člen VT doloží praxi formou strukturovaného životopisu a doklad o vzdělání.
(počet příloh 2)

Dle §79 odst. 2 písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb. požadujeme
Dodavatel prokáže zkušenosti s měřením a vyhodnocováním GNSS signálů v železničním prostředí,
který bude prokázán takto: Seznam realizovaných zakázek v posledních třech letech včetně uvedení
ceny, doby realizace a identifikace objednatele. Minimálně jedna zakázka pro splnění minimální
úrovně (počet příloh 1)

Dle §79 odst. 2 písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb. požadujeme
Dodavatel prokáže zkušenosti s vyhodnocováním technologické bezpečnosti železničních
zabezpečovacích zařízení dle SIL 4, který bude prokázán takto: seznam realizovaných zakázek v
posledních třech letech včetně uvedení ceny, doby realizace a identifikace objednatele. Minimálně
jedna zakázka pro splnění minimální úrovně. (počet příloh 1)

Minimální zadavatelem požadované složení výzkumného týmu a kvalitativní
úroveň jeho členů nezbytná pro prokázání kvalifikace
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Pod kódem ZAB - VŠ vzdělání dopravního směru, min. 10 let praxe, znalost železničního provozu,
zkušenost s vyhodnocováním technologické bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení dle SIL
4, počet osob (1), Doloží způsobem: strukturovaný životopis a doklad o vzdělání (diplom)

Pod kódem GNSS - VŠ vzdělání technického směru obor doprava nebo IT , min. 5 let praxe, znalost
GNNS technologií, znalost předpisů železničního provozu promítnutá v praxi 5 let, počet osob (1),
Doloží způsobem: strukturovaný životopis a doklad o vzdělání

Upozornění: kvalifikační podmínky, které jsou požadovány u každé jednotlivé osoby (člena
výzkumného týmu -dle jednotlivých výšeuvedených kódů) jsou vždy kumulativní a vždy je musí
beze zbytku naplnit konkrétní osoba. Jinak uvedeno, zadavatelem požadovanou kvalifikaci pro
člena výzkumného týmu není možné „skládat“ z dílčích kvalifikací více osob (např. tak, že jedna
osoba disponuje potřebným vzděláním, zatímco další osoba potřebnou délkou praxe apod.)
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