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���� KVAL I FI K AČNÍ  DOK UM ENTACE ���� 
požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 

po dodavateli na realizaci veřejné zakázky: 
FTNsP Praha 4 - Rekonstrukce akutních chirurgických 

provozů - pavilon B1 
 ( dle §§ 50-60 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ) 

 

OBSAH DOKUMENTACE:  

1. Svazek č. 1 - Kvalifikační dokumentace 

2. Svazek č. 2 - Zadávací dokumentace a 

3. Svazek č. 3 - Projektová dokumentace stavby 

 

Způsob zadání zadávacího řízení: 

Otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“). 

Limit ve řejné zakázky : 

 Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona -  podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, 
dle § 16 odst. 1 zákona předpokládaná hodnota  104 900 000 Kč bez DPH. 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 3 operačních sálů, jednotky intenzivní 
péče v přízemí a technického zázemí v pavilonu B 1, který je součástí areálu Fakultní 
Thomayerovy nemocnice s  polikliniku v Praze 4. Kompletní rozsah díla, které  je předmětem 
této veřejné zakázky, je určen zadávací dokumentací, a to zejména projektovou dokumentací 
vypracovanou architektonickou, projektovou a inženýrskou společností HELIKA, a.s. (IČ: 
60194294), Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany  upřesněnou projektovou dokumentací 
pro provedení stavby a oceněným výkazem výměr a konstrukcí, který doplňuje a upřesňuje 
projektovou dokumentaci. 

 

Zadavatel: 

Název: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

Adresa sídla : Vídeňská 800/5, 140 00 Praha - Krč 

IČ: 
 
000 64 190 
 

Č.j.: FTN-Ř 75/2010 

Svazek č. 1 
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Webové stránky zadavatele: www.ftn.cz 

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: 
 
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, ředitel nemocnice 
 

  

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 

Název: INVEST PK, s.r.o. 

Adresa sídla / místa podnikání: V Oudolí 303, 397 01 Písek 

IČ: 260 82 535 

Osoba oprávněná za pověřenou osobu 
jednat: 

Ing. Luděk Přibyl, jednatel 

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Ing. Tibor Ďurík 

Telefon, fax: +420 736 644 057 

E-mail: durikt@seznam.cz 

 

1.     Kvalifikace dodavatelů 
 
I. Dodavatel je povinen v souladu s § 50 odst. 1 zákona prokázat splnění kvalifikace, 
která je předpokladem k hodnocení nabídek v otevřeném řízení. 
 
II. Veškeré doklady požadované k splnění kvalifikace musí být předloženy v originálu 
nebo úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být 
podepsáno statutárním orgánem uchazeče. 
 
III. Dodavatel, který nepředloží v nabídce požadované doklady způsobem stanoveným 
zákonem nebo zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 
 
IV. 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 (viz § 57 jinak bude dodavatel ze zadávacího řízení 
vyloučen). 
 
V. Splněním kvalifikace se dle zákona rozumí: 

1. splněním základních kvalifikačních  předpokladů dle § 53, 
2. splněním profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, 
3. splněním ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 a 
4. prokázáním  technických kvalifikačních předpokladů dle § 56. 
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VI.  Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58 zákona,  bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení s uvedením důvodu. 
 
 
1.1.  Základní kvalifika ční předpoklady  dodavatele 

  
I. Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který v souladu s ustanovením § 53 
zákona: 
 
II. § 53 odst.1 písm. a) zákona - 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 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. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů osob, které představují 
statutární orgán společnosti, nebo jsou jeho členem. Zahraniční právnická osoba, která podává 
nabídku prostřednictvím své organizační složky, předloží výpis z evidence Rejstříku trestů 
vedoucího své organizační složky. Další možností dle zákona (viz § 127) je výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů (dále jen SKD), certifikátem certifikovaných dodavatelů (viz § 
134 a 139) nebo výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů dle § 143 zákona. Zahraniční 
dodavatel musí tento kvalifikační předpoklad splňovat jak ve vztahu k zemi svého sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, tak ve vztahu k území České republiky (tzn. doklad dle právního 
řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, ale také výpis z evidence 
Rejstříku trestů vedeného v České republice). 
 

III. § 53 odst.1 písm. b) zákona -  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. 



Stránka 4 z 10 
 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů osob, které představují 
statutární orgán společnosti nebo jsou jeho členem, zahraniční právnická osoba, která podává 
nabídku prostřednictvím své organizační složky, předloží výpis z evidence Rejstříku trestů 
vedoucího své organizační složky. Další možností dle zákona (viz § 127) je výpis ze SKD, 
certifikátem certifikovaných dodavatelů (viz § 134 a 139) nebo výpisem ze zahraničního 
seznamu dodavatelů dle § 143 zákona. Zahraniční dodavatel musí tento kvalifikační 
předpoklad splňovat jak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, tak ve 
vztahu k území České republiky (tzn. doklad dle právního řádu platného v zemi jeho sídla, 
místa podnikání nebo bydliště, ale také výpis z evidence Rejstříku trestů vedeného v ČR). 
 
IV. § 53 odst.1 písm. c) zákona - nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu1), 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé, čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude 
splnění výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Další možností, jak prokázat 
tento kvalifikační předpoklad, je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu 
k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude 
prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat.  
 
V. § 53 odst.1 písm. d) zákona - vůči jehož majetku neprobíhá 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 nepostačující2), nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude splnění 
výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Další možností, jak prokázat tento 
kvalifikační předpoklad je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu 
k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude 
prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat. 
 
VI. § 53 odst.1 písm. e) zákona - není v likvidaci, 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé, čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude 
splnění výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Další možností, jak prokázat 
tento kvalifikační předpoklad je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu 
k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude 
prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat. 

 
VII. § 53 odst.1 písm. f) zákona - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé dva doklady, a to: 
 1. potvrzení příslušného finančního úřadu a  

                                                           
1)  § 49 obchodního zákoníku. 
2)  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. čestné prohlášení ke spotřební dani, z něhož bude splnění kvalifikačního 
předpokladu, že dodavatel nemá daňové nedoplatky zřejmé. Další možností, jak prokázat 
tento kvalifikační předpoklad, je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu 
k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude 
prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat. Zahraniční dodavatel musí tento kvalifikační 
předpoklad splňovat jak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, tak ve 
vztahu k území České republiky. 
 
VIII. § 53 odst.1 písm. g) zákona - 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. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude splnění 
výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Další možností, jak prokázat tento 
kvalifikační předpoklad je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu 
k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude 
prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat. Zahraniční dodavatel musí tento kvalifikační 
předpoklad splňovat jak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, tak ve 
vztahu k území České republiky. 

 
IX. § 53 odst.1 písm. h) zákona - 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.  

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé potvrzení příslušného orgánu nebo instituce, 
z něhož bude splnění výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Další možností, jak 
prokázat tento kvalifikační předpoklad je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo 
certifikátu k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož 
bude prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat. Zahraniční dodavatel musí tento 
kvalifikační předpoklad splňovat jak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, tak ve vztahu k území České republiky. 

 
X. § 53 odst.1 písm. i) zákona - 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 dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude splnění 
výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Vykonává-li dodavatel tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
pak bude doloženo čestné prohlášení příslušného odpovědného zástupce nebo čestné 
prohlášení příslušné jiné osoby.  Další možností, jak prokázat tento kvalifikační předpoklad, 
je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu k prokázání kvalifikace majícího 
příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude prokázání výše uvedeného požadavku 
vyplývat.  
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XI. § 53 odst.1 písm. j) zákona - není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude splnění 
výše uvedeného kvalifikačního předpokladu zřejmé. Další možností, jak prokázat tento 
kvalifikační předpoklad, je předložení výpisu ze SKD (viz § 127), anebo certifikátu 
k prokázání kvalifikace majícího příslušné náležitosti dle § 139 zákona, z něhož bude 
prokázání výše uvedeného požadavku vyplývat.  
 
 
1.2.     Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 
 
I. Zadavatel požaduje prokázání oprávnění k podnikání dle § 54 písm. a),b) a d) zákona : 

1. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být 
dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů, 

2. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky. Doklad oprávnění k podnikání dle § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., na 
všechny živnosti související s předmětem veřejné zakázky (tj. provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování) a 

3. doklad ověřující odbornou způsobilost minimálně jedné osoby, která bude při 
realizaci stavby odpovědna za provádění stavebních prací: vysokoškolským diplomem 
z oblasti stavebnictví a dokladem o autorizaci v oboru pozemní stavby - autorizovaný 
inženýr v oboru pozemní stavby, podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, listiny budou předloženy v kopiích s ověřením jejich pravosti, 

4. způsobilost osoby dodávající zdravotnickou technologii a zdravotnické prostředky dle 
§ 54 písm. b ) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
II. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a ) zákona nemůže být prokázán 
prostřednictvím subdodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona).  
 
III. Uchazeč, který nepředloží v nabídce požadované doklady v originále nebo úředně 
ověřené kopii, bude ze soutěže vyloučen. 
 
 
1.3. Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifika čních předpokladů 

Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti (viz § 55 zákona) 
 
I. Požadovaná finanční a ekonomická způsobilost  uchazeče o veřejnou zakázku : 

 

II. § 55 odst. 1 písm. a) zákona - pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže 
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu, obsahující min. následující údaje: název a sídlo 
pojišťovny, název a sídlo uchazeče, druh pojištění, výši pojistné částky, označení 
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oprávněného k čerpání pojistné smlouvy; s platností minimálně po celou dobu plnění této 
veřejné zakázky.  

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé doklad o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 
min. 100 000 000,- Kč (slovy:  stomilionů korun českých). Pojistná smlouva nebo pojistný 
certifikát bude doložen v originále nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti.  

 
III. § 55 odst. 1 písm. b) zákona - poslední zpracovanou rozvahu, z níž bude patrný 
hospodářský výsledek. 
 Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé poslední zpracované rozvahy, z níž bude patrné 
splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Dodavatel splňuje tento 
kvalifikační předpoklad, pokud dosáhl v minulém účetním období kladného 
hospodářského výsledku. 

 
IV. § 55 odst. 1 písm. c) zákona - údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle 
zvláštních právních předpisů3), 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, 

 Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé výkaz celkového obratu dodavatele, za 
předcházející 3 účetní období ve výši min. 200 000 000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů  korun 
českých) za každé účetní období. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele s uvedením údajů o obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na 
předmět plnění veřejné zakázky za poslední tři účetní období podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, popř. dále ve formě účetní závěrky za poslední 
tři účetní období včetně zpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena, z nichž 
bude patrné splnění výše vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 
 
V. Uchazeč, který nepředloží v nabídce požadované doklady v originále nebo úředně 
ověřené kopii, bude ze soutěže vyloučen. 
 
 
1.4. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů    
Prokazování technické způsobilosti (viz § 56 zákona ) 
 
I. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění 
veřejné zakázky na tuto veřejnou zakázku zadavatel požaduje v souladu s :  
 
II.  § 56 odst. 3 písm. a) zákona - seznam stavebních prací provedených dodavatelem 
za posledních 5 let a osvědčení 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.   

                                                           
3) § 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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 Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 
písm. b) zákona - Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
seznamu ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele včetně příslušných osvědčení objednatelů, z nichž bude patrné splnění níže 
vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. 
 Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající 
druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) 
zákona - Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech 
provedl alespoň 3 stavební práce obdobného charakteru a rozsahu. Stavební prací 
obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla 
rekonstrukce staveb občanské vybavenosti ve finančním rozsahu min. 100 mil. K č bez DPH 
za každou z dokladovaných staveb, přičemž min. 2 z těchto výstaveb nebo rekonstrukcí byly 
výstavby nebo rekonstrukce budov zdravotnických provozů s dodávkou zdravotnických 
prostředků.  
 
III. § 56 odst. 3 písm. c)   zákona – v rámci prokázání zajištění vzdělání a odborné 
kvalifikace dodavatele nebo osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací, 
požaduje zadavatel předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele. 
 Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 
písm. b) zákona - Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné 
způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude 
vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na 
realizaci veřejné zakázky, a to v originále či úředně ověřené kopii, dle níže vymezené úrovně 
tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé 
uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru 
předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k zadavateli, podíl na realizaci této veřejné 
zakázky, vlastnoruční podpis uváděné osoby. 
 Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající 
druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) 
zákona - Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné 
zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: 

• 1 x projektový manažer – VŠ vzdělání, autorizace v oboru pozemní stavby, min. 5 
let praxe v oboru, podílení se na shodné pozici na min. 4 stavebních prácích 
obdobného charakteru a rozsahu, tj. rekonstrukce staveb občanské vybavenosti v min. 
finančním rozsahu 100 mil. Kč bez DPH, 

• 1 x stavbyvedoucí – VŠ vzdělání, autorizace v oboru pozemní stavby, min. 5 let praxe 
v oboru, podílení se na shodné pozici na min. 2 stavebních prácí obdobného 
charakteru a rozsahu, tj. rekonstrukce staveb občanské vybavenosti v min. finančním 
rozsahu 100 mil. Kč bez DPH, 

• 1 x  manažer kvality (certifikovaný dle normy ČSN ISO 9001:2009) VŠ, praxe min. 
3 let ve funkci manažera jakosti a podílel se na dodávkách zdravotnické technologie  a 
zdravotnických prostředků – celkem 2 zakázek ve finančním objemu 20 mil Kč za 
poslední 3 roky, 

• 1 x koordinátor bezpečnosti – osvědčení koordinátora bezpečnosti, min. 5 let praxe 
v oboru. 
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IV. § 56 odst. 4  zákona – v rámci prokázání zajištění jakosti  požaduje zadavatel 
předložit akreditovaný certifikát systému řízení jakosti. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé certifikát systému řízení jakosti vydaný podle 
Českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou dle § 16 zákona 
č. 22/1997 Sb., o  technických  požadavcích  na  výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 V České republice akredituje na normu ISO 9000 pouze Český institut pro akreditaci, 
obecně prospěšná společnost (dále jen „ČIA, o.p.s.“), který publikuje seznamy 
akreditovaných certifikačních orgánů. Proto z předloženého dokumentu musí být 
jednoznačné, pod jakým číslem je vydavatel certifikátu akreditován u ČIA, o.p.s. Zadavatel 
musí jednoznačně z předloženého certifikátu identifikovat: 

1. kdo a kdy ho vydal, do kdy platí, 
2. komu a na co ho vydal, popis subjektu a činnosti musí být srozumitelný a jednoznačný 

a 
3. shodu, s jakou normou certifikát potvrzuje. 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 56 odst. 7 písm. c) zákona vymezuje minimální 

úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu na předložení platného certifikátu na 
systém managementu kvality. 
 

V. § 56 odst. 4  zákona – v rámci prokázání zajištění jakosti dodávky zdravotnické 
technologie a prostředků, požaduje zadavatel předložit akreditovaný certifikát systému 
řízení jakosti. 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního 
předpokladu předloží všichni dodavatelé certifikát systému řízení jakosti vydaný podle  
ČSN EN ISO 13485:2003 Zdravotnické prostředky-Systémy managementu jakosti: 
Požadavky pro účely předpisů, které používají společnosti v oboru zdravotnických 
prostředků. Vydaný akreditovanou osobou dle § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o  technických  
požadavcích  na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
VI. § 56 odst. 5  zákona – v rámci prokázání zajištění ochrany životního prostředí při 
realizaci veřejné zakázky,  požaduje zadavatel předložit doklad o registraci v systému řízení a 
auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí vydaných podle českých technických norem akreditovanou 
osobou. 
 Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 7 
písm. b) zákona - Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
dokladu o registraci nebo certifikátu, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně 
tohoto kvalifikačního předpokladu.  
 Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající 
druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) 
zákona - Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením dokladu 
o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo 
certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických 
norem ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou.  
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VII. Uchazeč, který nepředloží v nabídce požadované doklady v úředně ověřené kopii nebo 
v originále, bude ze soutěže vyloučen. 
 

2.     Lhůta pro podání dokladů o kvalifikaci 

I. Zadavatel požaduje, aby veškeré informace a doklady prokazující  kvalifikaci 
uchazeče, byly součástí nabídky. Lhůta je shodná se lhůtou pro podání nabídek. 
 
 
3.     Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace 
 
I. Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků 
stanovených v souladu s touto zadávací dokumentací a zákonem (dále jen „posouzení 
kvalifikace“). 
 
II. Pro účely posouzení kvalifikace  zadavatel ustanoví hodnotící komisi v souladu 
s ustanovením  § 74 zákona.  
 
III. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění 
kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem 
prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené 
veřejným zadavatelem. 

 
IV. Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci 
stanovené zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona, nebo poskytl údaje, 
informace nebo doklady neúplné nebo nepravdivé. 
 
V. Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58 zákona, budou ze soutěže vyloučeni (viz ustanovení § 60 zákona). 
 

V Písku dne  9. července  2010 
                            

  Ing. Luděk Přibyl 
                 osoba pověřená jednat za zadavatele 
                                                                                       

 


