Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
„Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a
mimořádných událostí“
1. Způsobilost a kvalifikace dodavatelů
1.1.

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ,
c) splní ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ,
d) splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ.

2. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
2.1.

Základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) splňuje dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 ZZVZ 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 v evidenci daní zachycen splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
sídla dodavatele.

2.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) této kvalifikační
dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

2.3.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) Výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle odst. 2.1 písm. a) této kvalifikační
dokumentace;
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) této kvalifikační
dokumentace;
c) písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu k odst. 2.1 písm. b)
této zadávací dokumentace;
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 2.1 písm. c) této kvalifikační dokumentace;
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 2.1 písm. d) této
kvalifikační dokumentace; a
f)
2.4.

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 2.1písm. e) této kvalifikační dokumentace.

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ vylučuje, aby dodavatel v žádosti o účast nahradil předložení
dokladů dle odst. 2.3 písm. a), b), e) a f) této kvalifikační dokumentace čestným prohlášením.

3. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
3.1.

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
b) oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro poskytování software, poradenství v oblasti
informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

3.2.

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ vylučuje, aby dodavatel v žádosti o účast nahradil předložení
dokladů dle odst. 3.1 této kvalifikační dokumentace čestným prohlášením.

3.3.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

4. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ
4.1.

Zadavatel v souladu s § 73 odst. 3 písm. a) ZZVZ požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele za
poslední 3 (tři) bezprostředně předcházející účetní období dosažený dodavatelem, dosahoval alespoň
výše 12.000.000, - Kč bez DPH ročně. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje
o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

4.2.

V případě společné účasti dodavatelů, zadavatel výslovně v souladu s § 84 ZZVZ stanoví, že
požadavky na ekonomickou kvalifikaci mohou být splněny dodavateli společně součtem ročního obratu
všech zúčastněných dodavatelů.

4.3.

Splnění ekonomické kvalifikace prokáže dodavatel předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobným
dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

5. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje po dodavatelích předložit:
5.1.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek nebo významných služeb
(plnění) poskytnutých za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele:
Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel realizoval:
a) Za posledních 7 (sedm) let před zahájením zadávacího řízení alespoň 3 (tři) významná plnění
v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KriZ“) a zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dál jen „ZIZS“), a které sestávaly alespoň z 1 (jedné) z níže uvedených činností:
i. zpracování metodik, analýz, nebo návrhů řešení pro oblast krizové
připravenosti, řízení a řešení mimořádných událostí a krizových situací,
ii. zpracování krizové plánovací dokumentace,
iii. zpracování simulace krizových situací,
jejichž finanční rozsah poskytnutý dodavatelem činil v 1 (jednom) případě minimálně
350.000, - Kč bez DPH, a v dalších 2 (dvou) případech minimálně 150.000, - Kč bez DPH.
b) Za posledních 7 (sedm) let před zahájením zadávacího řízení alespoň:
i. 1 (jedno) významné plnění, které zahrnovalo zpracování návrhu, vytvoření
a dodávku informačního systému (softwarové aplikace) pro oblast krizového
řízení a řešení krizových situací dle KriZ nebo mimořádných událostí dle ZIZS,
nebo rozvoj takového informačního systému zahrnující např. doplnění
funkcionalit, úpravy modulů, upgrade komponent apod., a to s finančním
rozsahem předmětu plnění v minimální výši 3.000.000, - Kč bez DPH; a
ii. 1 (jedno) významné plnění, které zahrnovalo zpracování návrhu, vytvoření
a dodávku informačního systému (softwarové aplikace) pro oblast krizového
řízení a řešení krizových situací dle KriZ nebo mimořádných událostí dle ZIZS,
nebo rozvoj takového informačního systému zahrnující např. doplnění
funkcionalit, úpravy modulů, upgrade komponent apod., a to s finančním
rozsahem předmětu plnění v minimální výši 1.000.000, - Kč bez DPH.
Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel i v případě, že se jedná o plnění dosud probíhající
(neukončené), za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení,
přičemž pro posouzení splnění parametrů je rozhodné již odvedené a akceptované plnění.
Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel i v případě, že se jedná o plnění zahájené dříve než
v posledních 7 (sedmi) letech, před zahájením zadávacího řízení, za předpokladu, že bylo v posledních
7 (sedmi) letech, před zahájením zadávacího řízení dokončeno, případně se jedná o plnění dosud
probíhající, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení,
přičemž pro posouzení splnění parametrů je rozhodné již odvedené a akceptované plnění.
Za významné plnění lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2
písm. b) ZZVZ a této zadávací dokumentace považovat výhradně takové plnění, jehož realizace nebyla
objednatelem předčasně ukončena z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně
dodavatele (zejména odstoupením objednatele od smlouvy).
Pokud účastník uskutečnil významnou dodávku nebo službu, která splňovala požadavky uvedené pro
více různých kategorií významných dodávek nebo služeb dle písm. a) výše (tj. současně splňovala
některé z bodů i) až iii)), lze takovou významnou dodávku nebo službu použít k prokázání těch
významných dodávek nebo služeb, pro které jsou požadavky zadavatele pod písm. a) splněny
i z hlediska součtu požadovaných finančních rozsahů jednotlivých významných služeb.
Ze seznamu významných dodávek nebo významných služeb musí vyplývat alespoň následující údaje:
1.
2.
3.
4.

obchodní firma/název objednatele,
název a předmět významné služby / dodávky (konkrétní požadované údaje jsou uvedeny
u příslušného požadavku),
doba realizace významné služby / dodávky,
finanční objem významné služby / dodávky,
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5.

kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby / dodávky ověřit.

Zadavatel doporučuje použít k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
vzorový formulář dle přílohy č. 1 této kvalifikační dokumentace.
5.2.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZZVZ seznam techniků (členů realizačního týmu), kteří
se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále předložením osvědčení o vzdělání
a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu vztahující se k požadovaným dodávkám a službám, a to
jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky nebo služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich
vedoucím pracovníkům.
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů
realizačního týmu, zpracovaného formou čestného prohlášení podepsaného dodavatelem nebo
osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele (včetně uvedení informace, zda se jedná
o zaměstnance dodavatele nebo osobu působící jako poddodavatel/ zaměstnanec poddodavatele), ze
kterého bude vyplývat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace a který bude ve vztahu ke každému
členu realizačního týmu – doložen:
a)

strukturovaným profesním životopisem – profesní životopisy budou obsahovat alespoň
následující údaje:
-

-

-

b)

jméno a příjmení člena týmu,
dosažené vzdělání a odborná kvalifikace,
role v realizačním týmu,
údaj o zaměstnavateli, popř. IČO člena realizačního týmu,
přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,
údaj o certifikaci, je-li pro danou pozici požadována,
je-li u pracovníka požadována zkušenost s obdobnou zakázkou či projektem, požaduje
zadavatel, aby dodavatel v rámci profesního životopisu uvedl název objednatele, název
zakázky či projektu a stručný popis zakázky či projektu, finančního objemu této zakázky
či projektu, pozici člena týmu při realizaci zakázky či projektu v rámci dodavatele
a minimálně pro jednu referenční zakázku nebo projekt telefonní nebo emailový kontakt
na odpovědnou osobu objednatele, kterou je možné za účelem ověření reference
kontaktovat.
prohlášení příslušného člena realizačního týmu, že se bude přímo podílet na plnění této
veřejné zakázky

dokladem o požadovaném vzdělání, certifikaci a zkušenostech

Zadavatel požaduje, aby pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dodavatel prokázal, že má pro
plnění této Veřejné zakázky k dispozici realizační tým maximálně z jedné osoby na každé z níže
uvedených pozic (zadavatel vylučuje, aby jedna osoba zastávala více pozic v realizačním týmu), které
se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, a které splňují následující požadavky:
Člen realizačního týmu
1. Projektový manažer

Požadované délka praxe a referenční projekty
-

VŠ vzdělání;

-

alespoň 5 let praxe v oboru řízení projektu v oblasti
informačních a komunikačních technologií;

-

alespoň 1 referenční projekt, který spočíval v návrhu,
vývoji a dodávce informačního systému (softwarové
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aplikace) pro oblast krizového řízení a řešení krizových
situací dle KriZ nebo mimořádných událostí dle ZIZS, a
nebo v rozvoji takového informačního systému
zahrnující např. doplnění funkcionalit, úpravy modulů,
upgrade komponent apod., na kterém se podílel v
posledních 7 letech a to na pozici vedoucího projektu
nebo obdobné vedoucí pozici, a to s předmětem plnění
v minimální výši 3.000.000, - Kč bez DPH.

2. Technický specialista
informačních a komunikačních
systémů

-

prokázání (kopií dokumentu) dosažení certifikace
senior projektového manažera (nebo obdobné úrovně)
dle IPMA (min. level „B“), PMI (min. PMP), PRINCE2
(Practitioner) nebo jiné rovnocenné metodiky
projektového řízení na úrovni komplexního řízení
projektů.

-

Vzdělání technického směru, jehož náplní byla některá
z následujících oblastí: systémové inženýrství, vývoj
software a hardware, teorie systémů, automatizace,
kybernetika, elektrotechnika, telekomunikační a
výpočetní technika či informatika;

-

alespoň 3 roky praxe v oboru informačních technologií
se zkušeností se zpracováním nebo návrhem analýz a
návrhů řešení informačních systémů;
alespoň 2 referenční projekty v oblasti informačních
technologií, tj. návrh řešení informačního nebo
komunikačního systému, na kterých se podílel v
posledních 7 letech na obdobné pozici, a to s
předmětem plnění v minimální výši 1.500.000, - Kč
bez DPH za každý jednotlivý projekt,
z toho pro realizaci alespoň 1 projektu byly využity
alespoň 3 z níže uvedených nástrojů a postupů:
• relační databáze s podporou prostorových dat,
• objektový programovací jazyk, dynamický
programovací jazyk,
• knihovny a nástroje pro zpracování dat,
• vývoj založený na testování (test-driven
development),
• nástroje pro kontinuální integraci, otevřená
platforma,
a z toho alespoň 1 projekt spočíval v návrhu, vývoji a
dodávce informačního systému (softwarové aplikace)
pro oblast krizového řízení a řešení krizových situací
dle KriZ nebo mimořádných událostí dle ZIZS, a nebo
v rozvoji takového informačního systému zahrnující
např. doplnění funkcionalit, úpravy modulů, upgrade
komponent apod.
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3. Specialista krizového řízení –
senior

-

VŠ vzdělání v oboru poskytujícím ve smyslu KriZ
ucelené poznatky o zajišťování bezpečnosti České
republiky, o ochraně obyvatelstva nebo o krizovém
řízení;

-

alespoň 5 roků praxe v oboru ochrany obyvatelstva a
krizového řízení dle KriZ;

-

alespoň 2 referenční projekty v oblasti krizového řízení
dle KriZ a ZIZS, na kterých se podílel v posledních 7
letech na obdobné pozici jako v této veřejné zakázce,
a které sestávaly alespoň z 1 z níže uvedených
činností:
a) zpracování metodik, analýz, nebo návrhů řešení
pro oblast krizové připravenosti, řízení a řešení
mimořádných událostí a krizových situací,
b) zpracování krizové plánovací dokumentace,
c) zpracování simulace krizových situací,
a to s předmětem plnění v 1 (jednom) případě
v minimální výši 350.000, - Kč bez DPH, a v dalším
případě v minimální výši 150.000, - Kč bez DPH.

4. Specialista krizového řízení –
junior

-

VŠ vzdělání v oboru poskytujícím ve smyslu KriZ
ucelené poznatky o zajišťování bezpečnosti České
republiky, o ochraně obyvatelstva nebo o krizovém
řízení;

-

alespoň 3 roky praxe v oboru ochrany obyvatelstva a
krizového řízení dle KriZ;

-

alespoň 1 referenční projekt v oblasti krizového řízení
dle KriZ a ZIZS, na kterém se podílel v posledních 7
letech na obdobné pozici jako v této veřejné zakázce,
a který sestával alespoň z 1 z níže uvedených činností:
a) zpracování metodik, analýz, nebo návrhů řešení
pro oblast krizové připravenosti, řízení a řešení
mimořádných událostí a krizových situací,
b) zpracování krizové plánovací dokumentace,
c) zpracování simulace krizových situací,
a to s předmětem plnění v minimální výši 150.000,Kč bez DPH.

5. Odborný specialista GIS

-

vzdělání technického směru, jehož náplní byla některá
z následujících oblastí: geografie, geoinformatika,
kartografie, systémové inženýrství, vývoj software a
hardware, teorie systémů, automatizace, kybernetika,
elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
či informatika;

-

alespoň 3 roky praxe s technologií GIS;
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-

alespoň 1 referenční projekt s využitím technologie
GIS, na kterém se podílel v posledních 7 letech.

Zadavatel doporučuje použít k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ
vzorový formulář dle přílohy č. 2 této kvalifikační dokumentace.
6. Forma prokázání kvalifikace
6.1.

Doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit ve formě prosté kopie (vyjma čestných
prohlášení). V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele, musí být podepsáno dodavatelem, resp. osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele. V případě, že čestné prohlášení nebude podepsáno osobou, jejíž zmocnění zastupovat
dodavatele vyplývá z předložených dokladů, musí být součástí žádosti o účast také plná moc zástupce
dodavatele.

6.2.

Všechny doklady předloží dodavatel v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů připojí
účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady o vzdělání v latině a doklady ve slovenském jazyce.

6.3.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí o účast.

6.4.

Veškeré doklady musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl.

6.5.

Vybraný dodavatel bude povinen zadavateli postupem na základě výzvy dle ust. § 122 odst. 3 písm.
a) ZZVZ předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

6.6.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 211 ZZVZ probíhá veškerá komunikace mezi zadavatelem
a dodavateli elektronicky. Bude tedy nutné, aby dodavatel pro účely předložení originálů pořídil
potřebnou konverzi dokumentů z jejich listinné podoby do podoby elektronické, a to na základě zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, čímž se rozumí úplné
převedení dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém
souboru a ověření shody obsahu těchto dokumentů včetně připojení ověřovací doložky.

7. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob
7.1.

Dodavatel může prokázat splnění ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace požadované
zadavatelem způsobem dle § 83 ZZVZ prostřednictvím jiných osob.

7.2.

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit zadavateli:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou; a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se
za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá-li doklady podle
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§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek
podle tohoto odstavce obsahovat také závazek, že jiná osoba bude poskytovat dodávky či služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
8. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
8.1.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje v souladu s § 82 ZZVZ základní způsobilost dle § 74
ZZVZ a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní
kritéria kvalifikace splňují dodavatelé společně (resp. vždy alespoň jeden z nich).

8.2.

V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ zadavatel požaduje, aby odpovědnost za plnění
veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast, resp. nabídku, společně
a nerozdílně. Zadavatel požaduje, aby toto rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky
dodavatelé doložili v žádosti o účast.

8.3.

Ve společné žádosti o účast bude uveden jeden dodavatel, který bude zmocněn ostatními dodavateli
ke komunikaci se zadavatelem. Toto zmocnění dodavatel doloží předložením plné moci k zastupování
všech ostatních dodavatelů.

9. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, resp. certifikátem
vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
9.1.

Předložení dokladu o zapsání účastníka do seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR podle ustanovení § 226 až § 232 ZZVZ) nahrazuje v souladu
s ustanovením § 228 ZZVZ doklady prokazující:
a) profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje v příslušném
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
b) základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ.

9.2.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle
§ 231 odst. 4 ZZVZ.

9.3.

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může účastník prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

9.4.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle
ustanovení § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že účastník je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na tomto certifikátu.

10. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob
10.1. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 ZZVZ, tj. doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
11. Společné ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů
11.1. Postup při posuzování kvalifikace upravuje ZZVZ. Předmětem posouzení kvalifikace je splnění
zadavatelem stanovené minimální míry kvalifikačních předpokladů co do věcného obsahu a způsobu
prokázání. Kvalifikaci posuzuje zvláštní komise ustavená zadavatelem. Kvalifikaci splňuje ten účastník,
který na základě dokumentů předložených s žádostí o účast prokáže v souladu s touto kvalifikační
dokumentací splnění kvalifikačních předpokladů ve stanoveném rozsahu.
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11.2. Účastník, který nesplní kvalifikaci v zadavatelem požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem,
v souladu se ZZVZ a touto kvalifikační dokumentací, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
11.3. Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo provádět taková ověřování informací
předložených v žádosti o účast, která může zadavatel považovat za potřebná, včetně ověřování
informací u třetích stran, a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost. Zadavatel upozorňuje, že ukáží-li se údaje či doklady předložené účastníkem jako
nepravdivé, nebude takový údaj či doklad zadavatelem akceptován a nebude k němu při posuzování
žádosti účastníka přihlíženo.
12. Přílohy
-

Příloha č. 1 – Seznam významných plnění

-

Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu

V Praze dne 20. 5. 2022

Mgr. MICHAL
MAZEL
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