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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu
ICEC – Šlapanice

Předmět veřejné zakázky:

služby

Dle předpokládané hodnoty:

Nadlimitní veřejná zakázka

Název zadavatele:

Město Šlapanice

Sídlo zadavatele:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO zadavatele:

00282651

Právní forma zadavatele:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupen:

Mgr. Michaela Trněná, starostka

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.slapanice.cz

2.

INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O ÚČAST

Zahájení zadávacího řízení:

4. 10. 2018

Lhůta pro podání žádostí o
účast:

6. 11. 2018 v 10:00

Další informace lze získat:

u kontaktní osoby zadávacího řízení

3.

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zástupce zadavatele:

PMA tender s.r.o.

Korespondenční adresa:

Lipová 906/1, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

JUDr. Michal Šilhánek

Telefon:

+420 602 162 198

E-mail:

m.silhanek@pmadvisory.cz

Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli, vyjma podání žádostí o účast, bude
probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení.
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4.

POSKYTOVÁNÍ DOKUMENTACE

4.1.1.

Zadávací dokumentace je volně přístupná v plném rozsahu na profilu zadavatele.

4.1.2.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení informovat kontaktní osobu
zadávacího řízení o stažení dokumentace, aby účastníkům mohly být zasílány
dodatečné informace (vysvětlení podle § 98 zákona, změny či doplnění dle § 99
zákona) k zadávacímu řízení.

5.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

5.1.1.

Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým
bude dále uzavřena smlouva.

5.1.2.

Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže
na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice.

5.1.3.

Předmět zadávacího řízení je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak
projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným
stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je přílohou zadávací
dokumentace.

5.1.4.

Projektová dokumentace byla vypracována společností EPS biotechnology, s.r.o.,
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ 262 95 059. Projektová dokumentace
vychází z aktualizované analýzy rizik a studie proveditelnosti, zpracované společností
EPS biotechnology, s.r.o. v listopadu 2017. Předmětem zakázky není postsanační
monitoring a aktualizace analýzy rizika.

5.2.

MÍSTO PLNĚNÍ

5.2.1.

Jihomoravský kraj - kód NUTS CZ064

5.2.2.

Město Šlapanice - kód ZÚJ 583952

5.3.

DOBA PLNĚNÍ

5.3.1.

Zahájení: dle smlouvy o dílo

5.3.2.

Dokončení: dle smlouvy o dílo

6.

KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA

6.1.

CPV

6.1.1.

45120000-4 – Průzkumné vrtné práce
45111200-0 – Příprava staveniště a odklizovací práce
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45111100-9 – Demoliční práce
90500000-2 – Služby související s likvidací odpadů a odpady
90522300-5 – Čištění kontaminované půdy
90710000-7 – Řízení v oblasti životního prostředí
90733700-1 – Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod
90733900-3 – Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
6.2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1.

139 577 460,- Kč bez DPH

7.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

7.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

7.1.1.

Způsobilým 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 zákona 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.
7.1.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74
odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.1.3.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
7.1.4.

Způsob prokázání základní způsobilosti v žádosti o účast:
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a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) zákona,
d) písemné čestné 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,
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.

7.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

7.2.1.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

7.2.2.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem
tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto
oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli:

7.2.3.



geologické práce,



výkon zeměměřičských činností,



provádění staveb, jejich změn a odstraňování,



projektová činnost ve výstavbě,



podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,



podnikání v oblasti výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3
živnostenského zákona – obor podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných),



podnikání v oblasti výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3
živnostenského zákona – obor testování, měření, analýzy a kontroly,



silniční motorová doprava – nákladní doprava provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.



testování, měření, analýzy a kontroly

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona
prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího, že je odborně způsobilý nebo
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro
plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč
doložil autorizaci udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, a to pro obor Pozemní stavby, statika a dynamika staveb.
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Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč
doložil:
Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti dle § 3 odst. 3
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, podle
ustanovení §2 vyhlášky č. 206/2001 Sb.
Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti dle § 3 odst. 3
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie,
podle ustanovení §2 vyhlášky č. 206/2001 Sb.
Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti dle § 3 odst. 3
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru sanační geologie,
podle ustanovení §2 vyhlášky č. 206/2001 Sb.
Osvědčení Ministerstva dopravy ČR o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ve smyslu §17 a vyhlášky č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, vydané pro
třídy nebezpečných věcí 2 až 6, 8 a 9 ADR
Certifikát Manažer vzorkování (MV) vod vydaný Českou společností pro jakost, nebo
certifikát podobného relevantního zaměření;
Certifikát Manažer vzorkování (MV) odpadů vydaný Českou společností pro jakost,
nebo certifikát podobného relevantního zaměření
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle §13 odst. 1
písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/200 Sb.
Osvědčení o akreditaci analytické laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC
17025:2005 v minimálním rozsahu pro všechny projektované analýzy v rámci
projektové dokumentace (veškeré laboratorní analýzy budou prováděny v
laboratořích s akreditací pro analýzy projektované v rámci odstranění ekologické
zátěže)
7.2.4.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

7.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

7.3.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79
odst. 2 písm. a), b), c), d) a j) zákona.

7.3.2.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
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Požadovaná minimální úroveň:
2 stavby, v celkovém finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH každá z nich, jejichž
součástí byly demoliční práce v objemu 10 mil. Kč bez DPH u každé stavby.
1 stavba, v rámci které bylo provedeno drcení stavební suti v celkovém množství 10
000 tun.
1 stavba, v rámci které byl proveden řízený protlak v délce alespoň 100 m.
Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace. Seznam
zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, uchazeč je
povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel,
a to minimálně formou čestného prohlášení.
7.3.3.

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení.
Požadovaná minimální úroveň:
min. 4 služeb spočívajících v realizaci sanace zemin a podzemních vod, přičemž:


alespoň dvě z těchto služeb spočívaly v sanaci zemin SEZ kontaminovaných
ropnými látkami a PAU ve finančním objemu min. 70 mil. Kč bez DPH za každou
z těchto služeb



alespoň u dvou z těchto služeb bylo předmětem odstranění kontaminovaných
zemin nebo stavebních konstrukcí v minimálním množství 20 tis. tun u každé z
těchto služeb



alespoň jedna z těchto služeb spočívala v sanaci podzemních vod ve finančním
objemu 50 mil Kč bez DPH a zahrnovala využití technologie PAL nebo ISCO
ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH,



součástí alespoň jedné z těchto služeb byla instalace sanačního drénu
k čerpání /zasakování o objemu min. 600 m3

Účastník může prokázat více požadavků uvedených v jednotlivých bodech výše
jednou referenční zakázkou, musí však být splněn rovněž minimální počet
realizovaných služeb.
Způsob prokázání:
Seznam významných služeb dle výše uvedené specifikace. Seznam významných
služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj. Pokud
byla zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu
(věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného
prohlášení.
7.3.4.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona
prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu
kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
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Požadovaná minimální úroveň:


vedoucí realizačního týmu (projektu) – odpovědný řešitel – 1 osoba,



zástupce vedoucího realizačního týmu (projektu) – samostatný řešitel – 1
osoba,



technolog – 1 osoba,



technik – 1 osoba,



vzorkař – 1 osoba,



geolog – řešitel – 1 osoba,



stavbyvedoucí – 1 osoba,



stavební dozor – 1 osoba.

Způsob prokázání:
Seznam techniků či technických útvarů ve formě čestného prohlášení, který bude
zahrnovat všechny výše uvedené funkce. Tento seznam bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj.
Tyto osoby budou výslovně uvedeny ve smlouvě o dílo a budou povinny se podílet
na plnění veřejné zakázky dle své funkce.
7.3.5.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující
se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu
k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat,
tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Požadovaná minimální úroveň:
Vedoucí realizačního týmu (projektu) – odpovědný řešitel – praxe v oblasti sanace
starých ekologických zátěží nebo obdobné v délce minimálně 5 let, zkušenost
s vedením min. 3 zakázek obdobného charakteru v pozici vedoucího projektu nebo
hlavního inženýra, osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie
a sanační geologie podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 206/2001 Sb.
Zástupce vedoucího realizačního týmu (projektu) – samostatný řešitel – praxe
v oblasti sanace starých ekologických zátěží nebo obdobné v délce minimálně 5 let,
zkušenost s vedením min. 1 zakázky obdobného charakteru v pozici vedoucího
projektu nebo hlavního inženýra, osvědčení Ministerstva životního prostředí
o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
v oboru hydrogeologie a sanační geologie podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 206/2001
Sb.
Technolog – VŠ vzdělání přírodovědného, chemického nebo technologického
zaměření, praxe v oblasti sanace starých ekologických zátěží nebo obdobné v délce
minimálně 3 roky, min. 1 zkušenost se sanačním čerpáním, promýváním, PAL
a ISCO.
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Technik – SŠ/VŠ vzdělání přírodovědného, chemického nebo technologického
zaměření, praxe v oblasti sanace starých ekologických zátěží nebo obdobné v délce
minimálně 3 roky, min. 1 zkušenost s obsluhou technologie a prováděním drobných
úprav.
Vzorkař – praxe v oblasti sanace starých ekologických zátěží nebo obdobné v délce
minimálně 5 let, držitel certifikátů Manažer vzorkování podzemních vod a Manažer
vzorkování odpadů vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikáty obdobného
relevantního zaměření.
Geolog – praxe v oboru v dílce minimálně 5 let, držitel osvědčení Ministerstva
životního prostředí o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení §2 vyhlášky č.
206/2001 Sb.
Stavbyvedoucí – praxe v oblasti vedení staveb včetně provádění demoličních prací
v délce minimálně 5 let, osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra nebo
technika ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Pozemní stavby.
Stavební dozor – praxe v oblasti statického zajištění staveb v délce minimálně 5 let,
osvědčení o autorizaci autorizovaného inženýra nebo technika ve smyslu zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, v oboru Statika a dynamika staveb.
Způsob prokázání:
Vedoucí realizačního týmu (projektu) – odpovědný řešitel – strukturovaný životopis
podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami
(u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná
funkce na dané zakázce), požadované osvědčení o odborné způsobilosti.
Zástupce vedoucího realizačního týmu (projektu) – strukturovaný životopis
podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami
(u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná
funkce na dané zakázce), požadované osvědčení o odborné způsobilosti.
Technolog – doklad prokazující VŠ vzdělání, strukturovaný životopis podepsaný
dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude
uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce
na dané zakázce).
Technik – doklad prokazující SŠ/VŠ vzdělání, strukturovaný životopis podepsaný
dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude
uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce
na dané zakázce).
Vzorkař – strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi,
požadované certifikáty.
Geolog – strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi,
požadované osvědčení.
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Stavbyvedoucí – strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující
praxi, doklad o požadované autorizaci.
Stavební dozor – strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující
praxi, doklad o požadované autorizaci.
7.3.6.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona
prokáže dodavatel předložením přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Požadovaná minimální úroveň:
Koncové zařízení pro termické odstranění odpadů, schválené jako spalovna
nebezpečných odpadů
Jedno nebo více koncových zařízení na biodegradaci odpadů, schválená pro
dekontaminaci stavebních konstrukcí a zemin znečištěných ropnými a
polyaromatickými uhlovodíky, s minimální disponibilní kapacitou v součtu 30 000 tun
odpadu tj. pro splnění požadavku je rozhodující součet disponibilních kapacit
jednotlivých zařízení.
Způsob prokázání:
Přehled technického zařízení ve formě čestného prohlášení, který bude obsahovat
název a lokalizaci technického zařízení, hlavní technické údaje (druh technologie,
roční projektovaná kapacita, roční disponibilní kapacita a roční skladovací kapacita
v tunách), identifikaci vlastníka/ provozovatele. Tento seznam bude podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj.
Není-li účastník vlastníkem příslušného technického zařízení, doloží smlouvu
s vlastníkem/ provozovatelem daného technického zařízení, z níž bude zcela zřejmé
využití zařízení pro účely plnění veřejné zakázky.

7.4.

PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V ŽÁDOSTI O ÚČAST

7.4.1.

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání
splnění kvalifikace kopie dokladů. Zadavatel si vždy před uzavřením smlouvy vyžádá
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od účastníka,
se kterým má být uzavřena smlouva.

7.4.2.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona zadavatel vylučuje prokázání
kvalifikace v žádosti o účast pouze čestným prohlášením.

7.4.3.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7.5.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

7.5.1.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
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7.6.

KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ

7.6.1.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost prokazovanou výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence
každý dodavatel samostatně.

7.6.2.

Technickou kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.

7.7.

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

7.7.1.

Dodavatel může prokázat určitou část, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti – výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti 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.
7.7.2.

Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce písm. d) je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

7.8.

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OSVĚDČENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.8.1.

Dodavatel může vždy nahradit doklady o kvalifikaci jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky.

7.8.2.

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné
prohlášení účastníka výběrového řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to
i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo
třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

7.8.3.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek
účasti, případně kritérií pro snížení počtu účastníků výběrového řízení.

7.9.

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ A CERTIFIKÁT

7.9.1.

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento
výpis nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost.

7.9.2.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém
je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
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7.9.3.

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

7.9.4.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných
dodavatelů lze prokázat kvalifikaci ve výběrovém řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Stejně jako certifikátem může
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu,
v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho
vydání.

8.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

8.1.

OBECNÉ POŽADAVKY

8.1.1.

Účastníci jsou povinni do žádosti zapracovat všechny požadavky zadavatele
vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

8.1.2.

Žádost o účast bude zpracována v českém jazyce.

8.1.3.

Žádosti o účast se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
dostupného na https://zakazky.slapanice.cz. Účastník je povinen se řídit pravidly a
pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.

8.1.4.

Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách
nebo v průběhu veřejné zakázky jinak.

8.1.5.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se
považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu
adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá
vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj
E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na
jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či
nikoli.

8.1.6.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li
zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje.
Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do
elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či
doplnil jiné.

8.1.7.

Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými
zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost
kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

8.1.8.

Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace
dodavatele do systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou
dostupné na https://zakazky.slapanice.cz.
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8.1.9.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického
nástroje E-ZAK poskytne kontaktní osoba zadavatele.

8.1.10. Za čas podání žádosti o účast odpovídá dodavatel.
8.1.11. Žádosti, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání žádostí, nebudou
otevírány.
8.2.

STRUKTURA ŽÁDOSTI

8.2.1.

Doporučuje se strukturovat žádosti následujícím způsobem:
a.
b.
c.

Krycí list žádosti
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Případné další dokumenty předpokládané kvalifikační dokumentací

9.

LHŮTY

9.1.1.

Lhůta pro podání žádostí končí dne 6. 11. 2018 v 10:00 hod.

10.

DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

10.1.1. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
10.1.2. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu
a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení. Pokud některá část zadávací dokumentace obsahuje takové
názvy, je vždy výše uvedené uvedeno u daného názvu.
10.1.3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Žádosti se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.
10.1.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast účastníka
u třetích osob.
10.1.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.
10.1.6. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
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V Brně dne 4. 10. 2018

_______________________
Město Šlapanice
Zastoupené
PMA tender s.r.o., JUDr. Michal Šilhánek
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