Příloha č. 1 - Předmět veřejné zakázky
technická charakteristika a požadavky na předmět plnění VZ

formulace v zadávací dokumentaci
Veřejné zakázky malého rozsahu

zakázky na dodávky a služby

vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby
stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel
využití
požadovaného
plnění
zamýšlený
zadavatelem

zakázky na stavební práce

souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a
současně dodávky a služby související s těmito stavebními
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na
stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem
vyjadřujícím
účel
použití
zamýšlený
zadavatelem

stačí dostatečně určitým popisem vymezit jaké zboží nebo služby jsou požadovány
předmět plnění je možné popsat i funkcí, kterou má předmět VZ plnit
popis zakázky nesmí mít diskriminační charakter, tj. nesmí zvýhodňovatněkterého z
uchazečů

Veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými
státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními
orgány
Není-li možné technické podmínky formulovat podle písm. a) – e), formuluje je
zadavatel s využitím odkazu na:
f) české technické normy
g) stavební technická osvědčení nebo
h) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění
staveb a stavebních prací a použití výrobků
Technické podmínky může zadavatel stanovit formou požadavků na výkon nebo funkci,
které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto
požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily
jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky

Příloha č. 2 Základní kvalifikační předpoklady
Slpňuje dodavatel

Prokazovány

který 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
tento předpoklad 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,

zahraniční
dodavateldokla
dy předkládá v
výpis z trestního takové podobě
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
v jaké se
rejstříku
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
vydávají podle
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
národního
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
právního řádu
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
uchazeče;
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
pokud se
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
některý doklad
podnikání
či
bydliště,
podle
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obdchodního zákoníku
národního
právního řádu
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
uchazeče
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
čestným
prohlášením
nevydává
lze
že
majetek
byl
zcela
nepostačující
nebo
zavedena
nucená
správa
podle
zvláštních
právních
předpisů
jej nahradit
který není v likvidaci
čestným
potvrzením vydanými
který doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů
prohlášením
Celní správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo
obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky

příslušnými
orgány
Finanční správy, Celní
správy
a
SSZ

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 139 odst. 1 písm. f) a § 140
odst.
1
písm.
e)
zákona
o
zaměstnanosti

čestným prohlášením

Musí být prokázány každým dodavatelem, i v případě společné nabídby
Veřejné zakázky malého rozsahu - základní kvalifikační předpoklady nemusí být stanoveny úplným výše uvedeným výčtem

Příloha č. 3 Profesní kvalifikační předpoklady
seznam požadovaných dokladů

společná nabídka

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán

prokazuje každý z dodavatelů

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci

postačí, prokáže-li ji jen jeden z
dodavatelů předkládajících
společnou nabídku

doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací
prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné
pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů

doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací
podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při plnění veřejné
zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření,
která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách

obecnou podmínkou bez níž nelze
považovat kvalifikaci za
prokázanou je smlouva, v níž
všichni dodavatelé prohlašují, že
budou ze závazků vzniklých v
souvislosti s plněním veřejné
zakázky společně a nerozdílně, a
to jak ve vztahu k zadavateli, tak i
k třetím osobám

zahraniční dodavatel
prokazuje kvalifikaci v
rozsahu stanoveném
právními předpisy ČR

doklady předkládá v
takové podobě v jaké se
vydávají podle
národního právního řádu
uchazeče; pokud se
některý doklad podle
národního právního řádu
uchazeče nevydává lze
jej nahradit čestným
prohlášením
pokud zvláštní předpis
vyžaduje zvláštní
povolení nebo oprávnění
k provádění činnosti,
musí být vydáno podle
českého právního řádu

požadované kvalifikační předpoklady se vždy musí vztahovat k předmětu veřejné zakázky

prokazovány

doklady stačí v prosté
kopii, vždy však musí
jít o autoritativní
potvrzení skutečnosti
příslušným orgánem
státní správy, tj.
nestačí např. výpis z
veřejně dostupné
internetové databáze,
která má pouze
informativní charakter

doklady nesmí být
starší než 90 dní ke dni
(předběžné) podání
nabídky, resp. žádosti
o účast

Příloha č. 4 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel může požadovat (výčet je uzavřený)
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou
tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. 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

vztahují se
dodávky

služby

za poslední 3 roky

stav. práce
za posledních
5 let, max. do
výše 50%
cílem je prokázat
předpokládan
technickou
é hodnoty
veř. zakázky způsobilost uchazeče

seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či
pouze v rozsahu nutném pro splnění
technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby
veřejné zakázky
v jiném vztahu k dodavateli
popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu

lze požadovat i formou
certifikátů
povinnost písemně
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také
potvrdit prokázání
provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že zboží, které má
tohoto kvalifikačního
být dodáno, je složité nebo je požadováno pro zcela zvláštní účely
požadavku
archivace
vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání nebo doklad prokazující shodu požadovaného výrobku
vzorků není
Χ
vydaný příslušným orgánem
povinná

ke splnění veřejné
zakázky

Χ
Χ

Χ

X

vždy se musí
nutno vymezit druh, obsah
a formu osvědčení
vztahovat k předmětu

přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici

Χ

stačí, aby zadavatel měl s
nimi možnost dipozice,
nemusí být vlastníkem

opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění
veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky

Χ

přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední
3 roky

Χ

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace

plnění veřejné
zakázky, velmi
důležité je zvážit
jejich proporcionalitu

Příloha č. 5 Prokázání kvalifikace subdodavatelem
doklady prokazující kvalifikaci DODAVATELE
Základní
kvalifikační
předpoklady

Profesní kvalifikační
předpoklady

doklady prokazující kvalifikaci SUBDODAVATELE

prokazuje dodavatel v plném rozsahu

dodavatel předloží čestné prohlášení subdodavatele, že není veden
v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

musí předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

musí předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

ostatní profesní kvalifikační předpoklady může splnit
prostřednictvím subdodavatele

prokazuje profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém je
neprokázal dodavatel

Technické
v plném rozsahu mohou být prokázány subdodavtelem
kvalifikační
předpoklady
součástí dokumentace předložené dodavatlem musí být i smlouva uzavřená se subdodavatelem na poskytnutí plnění, kterým bude dodavatel disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, alespoň v rozsahu, v jakém je prokazována kvalifikace subdodavatelem

