Kvalifikační dokumentace
Název veřejné zakázky:

„Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky -2. stavba“

I.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
Zadavatel se rozhodl u této veřejné zakázky na vodohospodářské stavební práce pro užší
řízení. Po zveřejnění zadání v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek –
uveřejňovacím subsystému (dále jen „IS VZ UZ“) zájemci nejprve zašlou ve stanovené lhůtě
žádost o účast spolu s požadovanými doklady o kvalifikaci. Zájemci, kteří podali žádost o
účast v užším řízení a nesplnili kvalifikaci, budou zadavatelem vyloučeni. Po vyhodnocení
žádostí bude ze všech žádostí, splňujících požadovaná kvalifikační kritéria, vybráno 10
zájemců na základě kritérií § 61, odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), a to losováním.

II.
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
Tato kvalifikační dokumentace obsahuje souhrn kvalifikačních požadavků doplňujících
detailně požadavky zadavatele uveřejněné pro zadání této veřejné zakázky v IS VZ US pro
zpracování žádosti o účast. Z těchto podkladů je zájemce povinen vycházet při zpracování své
žádosti.
Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

45232424-0 Stavební práce vztahující se k odtoku odpadních vod
90400000-1 Kanalizace
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1.

Předpokládaná cena veřejné zakázky: 23.850.000 ,- Kč bez DPH

Popis veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky řeší dostavbu stokové sítě převážně splaškové kanalizace. Záměr
tohoto projektu je stavba č.2 – kanalizace, která navazuje na předchozí stavbu č.1 zahrnující kanalizaci a ČOV. Cílem tohoto projektu je odkanalizování zbylé zástavby
obce a naplnění potenciálu stávající ČOV, pro který byla určena. Stoková síť stavby č.2 se
napojí na realizovanou stokovou síť stavby č.1 v místech, kde pro toto napojení byly
vytvořeny podmínky. Jedná se o koncové revizní šachty s možností připojení stok stavby
č.2. Po realizaci stavby č.2 bude mít obec Hluboké Mašůvky stokovou síť z hlediska
druhu odváděných odpadních vod - stokovou sít jednotného kanalizačního systému.
Funkcí tohoto typu kanalizace je odvádět odpadní vody splaškové a zároveň odpadní vody
dešťové. Z hlediska průtoku se jedná o síť gravitační se třemi lokalitami přečerpání
pomocí tlakových (výtlačných) stok z níže položených oblastí zástavby. Tato přečerpání
jsou pouze na oblastech splaškové kanalizace.

III.
INFORMACE O ZADAVATELI

Zadavatel:
Jednající:
IČ:
Telefon:
E-mail:

Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 6, 671 52 Hluboké Mašůvky
Ing. Jiří Malec, starostou
00292770
+420 515 255 225
jiri.malec@hlubokemasuvky.cz

IV.
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
1. Požadavky na kvalifikaci
Předpokladem posouzení nabídky zájemce v užším řízení je prokázání splnění kvalifikace.
a)
b)
c)
d)

splnění základních kvalifikačních předpokladů
splnění profesních kvalifikačních předpokladů
splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
splnění technických kvalifikačních kritérií
•

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí o
účast stanovené v Oznámení o zakázce. Zájemce je povinen, v případě že jeho
nabídka bude na konci tohoto zadávacího řízení vybrána zadavatelem jako
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nejvhodnější, předložit před uzavřením smlouvy se zadavatelem doklady
prokazující splnění kvalifikace v originále či v jeho podle zvláštních předpisů
úředně ověřené kopii (opisu). Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů. Tam kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením
prohlášení nebo čestného prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. V případě společné nabídky
může podepsat takové prohlášení pouze ten ze zájemců (resp. oprávněná osoba),
který takové prohlášení činí.
•

Předloží-li zájemce zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, a údaje v tomto certifikátu jsou platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, uzná zadavatel certifikát
za způsob prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že
údaje v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace
stanovené zadavatelem popřípadě jejich část.

•

Pokud není zájemce schopen prokázat splnění profesních, ekonomických a
finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném
zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen zadavateli
předložit
• a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle
§ 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) subdodavatelem a
• b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).
Zájemce není oprávněn prostřednictvím
kvalifikace podle § 54 písm. a).

subdodavatele

prokázat

splnění

•

Zadavatel v souvislosti s prokazováním kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů
upozorňuje zájemce na následující: Veřejná zakázka je spolufinancována
z Operačního programu Životní prostředí, podle podmínek pro poskytnutí podpory
z tohoto programu. Maximální přípustný objem subdodávek na stavební část akce
může dosáhnout 30% z celkového objemu stavebních nákladů akce. Za
subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních
prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.“

•

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zájemci společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou žádost o účast, je každý ze zájemců
povinen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu – to se netýká ekonomické,
finanční nebo technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství
v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné

3

způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali
všichni zájemci společně.
•

Zahraniční zájemce prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu
požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v
zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce určitý doklad
nevydává, je zahraniční zájemce je povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující
splnění kvalifikace předkládá zahraniční zájemce v původním jazyce s připojením
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka - to neplatí, pokud jde o
slovenský jazyk. Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém
jazyce zájemce se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území České republiky platí předchozí věta obdobně.

•

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v
kvalifikaci zájemce, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu, je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost
zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost dle předcházející věty se vztahuje
obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle ust.
§ 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V
takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu
nejpozději při uzavření smlouvy. V případě nesplnění toto povinnosti bude
uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen stejně tak jako uchazeč, který nesplní
kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

•

Údaje o kvalifikaci poskytnuté zájemcem v rámci této veřejné zakázky bude
zadavatel považovat za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této
veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi,
které mu uchazeč předá v rámci této veřejné zakázky a které zájemce označí jako
důvěrné.

2. Základní kvalifikační předpoklady
Zájemce musí splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle ustanovení §53 odst.
1 zákona a prokázat jejich splnění způsobem upraveným v ustanovení § 53 odst. 2 zákona
následovně:
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. a) splňuje uchazeč, 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,
přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
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orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 předpoklad podle tohoto
písmene 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.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. b) splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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
předpoklad podle tohoto písmene 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.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. c) splňuje uchazeč, který v posledních 3 letech
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. d) splňuje uchazeč, vůči jehož majetku neprobíhá
nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. e) splňuje uchazeč, který není v likvidaci.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. f) splňuje uchazeč, který nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. g) splňuje uchazeč, který nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. h) splňuje uchazeč, který nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. i) splňuje uchazeč, který nebyl v posledních 3 letech
pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
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dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. j) splňuje uchazeč, který není veden v rejstříku osob
se zákazem plnění veřejných zakázek.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k) splňuje uchazeč, který předloží seznam společníků
nebo členů, jde-li o právnickou osobu.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. l) splňuje uchazeč, který předloží seznam
zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u
zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných
zakázkách (případně prohlásí, že takový seznam není možné sestavit)..
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. m) splňuje uchazeč, který, má-li formu akciové
společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve
lhůtě podle § 52 zákona.
Dle ust. § 53 odst. 2 zákona prokáže uchazeč výše uvedené základní kvalifikační
předpoklady tímto způsobem:
1. Splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 1 písm. a) a b) § 53 zákona prokáže
předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,
2. Splnění kvalifikačního předpokladu dle odst. 1 písm. c) až e), a g), i) až l) § 53
zákona prokáže předložením čestného prohlášení,
3. Splnění kvalifikačního předpokladu dle odst. 1 písm. f) § 53 zákona prokáže
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
předložením čestného prohlášení,
4. Splnění kvalifikačního předpokladu dle odst. 1 písm. h) § 53 zákona prokáže
předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce.

3. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona prokáže zájemce,
který doloží:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
všem činnostem potřebným k realizaci veřejné zakázky
Uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o
autorizaci podle 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 pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“(Vodohospodářské stavby) pro osobu pověřenou vedením stavby.
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4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí splnit EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY dle
§ 55 zákona v níže uvedeném rozsahu takto:
a) Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona prokáže uchazeč,
který doloží kopii platné a ke dni podání nabídky účinné pojistné smlouvy, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě, z níž bude vyplývat, že pojištění odpovědnosti za škody má uzavřeno na plnění
min. 10 mil. Kč.
b) Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona prokáže uchazeč
předložením údajů o celkovém obratu údajem o celkovém obratu dodavatele zjištěný
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem
na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže
dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu
veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní
období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti; Limit pro splnění
kvalifikačního předpokladu je stanoven 25 mil. Kč/rok pro dosažený obrat za stavební
práce.
Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením,
v němž uvede konkrétní údaje o obratech v každém ze třech posledních účetních
období a prohlásí, že se jedná o údaje zjištěné způsobem dle ust. § 55 odst. 1 písm. c)
Zákona o veřejných zakázkách. Toto prohlášení bude podepsáno osobou jednající
jménem (za) uchazeče (formulář pro uvedení výše obratu je v příloze kvalifikační
dokumentace).
Doklady o prokázání splnění kvalifikačního předpokladu budou vyžadovány po
výběru vítězného dodavatele.

5. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle
§ 56 předložením těchto dokladů:
a) Seznam stavebních prací z oblasti inženýrských sítí provedených dodavatelem za
posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně.
Zadavatel stanoví limit pro splnění kvalifikačního předpokladu:
Seznam alespoň jedné zakázky na stavby z oblasti inženýrských sítí, jejíž finanční
objem činil alespoň 25 mil. Kč bez DPH a tří zakázek, jejichž finanční objem činil
každé z nich alespoň 15 mil. Kč bez DPH.
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b) dle § 56, odst. 4 a 5, doloží kopie certifikátů systému řízení jakosti vydaného podle
České technické normy řady ČSN EN ISO 9000, 9001 a ČSN EN 14000 vydaného
akreditovanou osobou.

IV.
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
• Žádost včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.
• Žádost bude podána v jednom stejnopise.
• Žádost bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do
jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými
listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně
nezaměnitelným razítkem). Všechny listy žádosti i příloh budou v pravém dolním rohu
řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem žádosti
bude prohlášení zájemce, potvrzené u fyzických osob zájemcem, u právnických osob
potvrzené statutárním orgánem zájemce dle způsobu podepisování za společnost
zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu
zájemce, které stanoví celkový počet listů v žádosti. Podepisuje-li žádost pověřený
zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou zájemce
musí být nedílnou součástí žádosti.
Členění tištěné žádosti
Zájemce podá tištěnou žádost v souladu s tímto závazným členěním:
a) obsah žádosti
b) doložení kvalifikačních předpokladů v pořadí dle čl. IV. této kvalifikační
dokumentace
c) prohlášení o počtu stránek, příp. o počtu svazků s uvedením počtu stránek
jednotlivých svazků
Jednotlivé části žádosti, včetně jednotlivých druhů kvalifikačních předpokladů budou
zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování stran
žádosti.
Lhůta a místo pro podání žádostí:
Lhůta pro podání žádostí končí dnem a hodinou uvedeno v Oznámení o zakázce
Místo pro podání žádostí: místo uvedené v Oznámení o zakázce
Zájemci podají žádost v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené
ŽÁDOST: „Odkanalizování

obce Hluboké Mašůvky -2. stavba“

Obálka, či jiný obal a samotná žádost, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
identifikačním údajem zájemce).
Místo podání žádostí o účast je na adrese uvedené v Oznámení o zakázce. Kontaktní
osobou je František Ondryáš, tel 511 116 072, email: verejne-zakazky@rpa.cz . Žádosti
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o účast je možno poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně předat na
adrese zadavatele, uvedenou v Oznámení o zakázce v pracovních dnech, a to: od 9 do
14 hod. V období od 23.12.2010 do 31.12.2010 bude podávání žádostí o účast
osobně možné jen po předchozí telefonické domluvě na tel. 731 761 309. V poslední
den lhůty pro podání žádostí o účast je možné žádosti podávat do termínu uvedeného
v Oznámení o zakázce.

V Hlubokých Mašůvkách dne 21.12.2010

Ing. Jiří Malec v.r., starosta
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