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KVALIFIKAČNÍ
DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ
DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE
JEN „ZÁKONA“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné
– Mizerově

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

statutární město Karviná

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

IČO:

00297534

Osoba zastupující zadavatele:

Ing. Jan Wolf, primátor města

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

SELLER MORAVIA, s.r.o.

IČO:

25829637

Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

Roman Tyl

Kontaktní osoba:

Roman Tyl

Telefon, fax, e-mail:

+420 596 117 046, tyl@seller-moravia.eu

Česká 1108/18, 70030 Ostrava – Zábřeh

4. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
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Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení.
4.1 Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona,
d) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
4.1 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
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 požadavek podle písm. d) odstavce předchozího 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 doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
4.1 Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77
odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79
zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
4.1 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
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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.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a
v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.
4.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74
zákona.
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.
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.
4.1 Systém certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a
násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v
rozsahu uvedeném na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74
odst. 1 písm. b) až d) zákona.
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.

4.1 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
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Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost
podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím
rozsahu:
Základní způsobilost dle ust. § 74 zákona a způsob jejího prokázání dle ust. § 75 odst. 1
zákona, splní poddodavatel v rozsahu uvedeném v článku 5 této kvalifikační dokumentace.
Profesní způsobilost dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále poddodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením
dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména pak živnostenské oprávnění či licenci na činnost,
kterou bude poddodavatel v rámci poddodavatelského schématu vykonávat.
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Poddodavatelé mohou
požadované doklady nahradit předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona. Blíže
jsou popsány doklady o kvalifikaci popsány níže v článku 4.8 této kvalifikační dokumentace.
Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných
kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5
zákona. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem
stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud
nedojde k nahrazení poddodavatele v zadavatelem stanovené lhůtě a zadávací řízení není do té doby
ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.
Zadavatel výše uvedenou základní a profesní způsobilost požaduje u poddodavatelů podílejících se
na plnění veřejné zakázky ve finančním rozsahu vyšším jak 20% nabídkové ceny bez DPH. Pro
přehled poddodavatelského schématu je účastník oprávněn použít přílohu č.1 této kvalifikační
dokumentace Poddodavatelské schéma.
4.1 Doklady o kvalifikaci
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením podle ust. § 86
odst. 2 zákona.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 zákona.
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Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

4.1 Změny v kvalifikaci dodavatele
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
5. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým podle § 74, odst. 1 zákona není dodavatel, který
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byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného
finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.

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,
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení.

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.
K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku,
nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74, odst. 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, odst. 1 písm. a) zákona
splňovat
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a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené v § 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
6. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu,
že je:
-

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména pak živnostenské oprávnění či licenci na:
o živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“, druh živnosti ohlašovací vázaná.

odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,
je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
o Autorizace požadována v oboru pozemní stavby a technika prostředí
staveb specializace vytápění a vzduchotechnika
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v
zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
7. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení celkového ročního obratu dodavatele v minimální výši
90 mil. Kč bez DPH za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později,
postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
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Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního
řádu země sídla dodavatele.
8. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria
technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné,
pokud byla dodávka, služba nebo stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby
dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické
kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79, odst. 2
písm. a) a b) zákona.
Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické
kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. a) a
b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce
podílel.
8.1 Dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. a)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně
kritéria technické kvalifikace.
Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. a)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
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Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 5 let provedl alespoň tyto
stavební práce obdobného charakteru a rozsahu:
V souladu s principem přiměřené velikosti, složitosti a technické náročnosti této veřejné zakázky
zadavatel požaduje doložit v seznamu stavebních prací:
Minimálně 2 významné stavební práce, jejichž předmětem či součástí bylo zateplení obvodového
pláště budov kontaktním zateplovacím systémem Etics ve finančním rozsahu min. 40 mil. Kč bez
DPH, za každou jednotlivou stavební práci.
Minimálně 2 významné stavební práce, jejichž předmětem či součástí bylo zateplení střech budov
včetně instalace PVC folie ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH, za každou jednotlivou
stavební práci.
Minimálně 2 významné stavební práce, jejichž předmětem či součástí byla rekonstrukce budov při
zachování jejich provozu ve finančním rozsahu min. 40 mil. Kč bez DPH, za každou jednotlivou
stavební práci. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že zachováním provozu myslí neuzavření
budovy z důvodu její rekonstrukce a to jak v případě bytových, nebytových či komerčních prostor
takové rekonstruované budovy.
Pozn.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u

kterých

nebude účastník (subjekt prokazující kvalifikaci - člen sdružení. subdodavatel) v pozici generálního
dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky,
přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci
zakázky vztahující se k předmětu reference.
Pozn.: Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky zadávací dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu
referenčních zakázek. Např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá
specifikace předmětu referenční zakázky. musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí.
Pozn.: Jestli-že se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni
vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.
Pozn.: Účastník v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele, u kterých
může zadavatel účastníkem uvedené informace ověřit.
8.2.

Dle § 79, odst. 2, písm. d) zákona:
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Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. d) zákona:
Dodavatel předloží 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.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. d)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace 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, dle níže vymezené úrovně
tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné
osoby:
- jméno a příjmení
- nejvyšší dosažené vzdělání
- kopie osvědčeni o autorizaci nebo níže požadovaný doklad (VŠ diplom dodavatel předkládá,
pokud není z autorizačního dokladu dosažené vzdělání patrné a pokud pro konkrétní
pozici VŠ vzděláni bylo požadováno nebo logicky vyplývá z požadavku na autorizaci v
souladu s platnou legislativou. Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce.
- dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky
z předloženého(ných) životopisu(ů) patrné, že dotčená osoba působila u zakázky na
požadované pozici/cích, ze kterých vyplývá splnění níže požadované kvalifikace
- informace o poměru k dodavateli
- podíl na realizaci této veřejné zakázky
- vlastnoruční podpis profesního životopisu
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. d)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud má pro plnění veřejné zakázky
k dispozici realizační tým minimálně splňující následující požadavky zadavatele na vzdělání a
odbornou kvalifikaci:
1 osoba: vedoucí realizačního týmu


VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru stavebním



Autorizace v oboru pozemní stavby (tj. doklad o autorizaci, předkládaný dodavatelem
v nabídce, se bude vztahovat k osobě „autorizovaného stavbyvedoucího“ uvedené v návrhu
smlouvy)
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5 let praxe na pozici vedoucího realizačního týmu (stavbyvedoucí)



Účast v obdobné funkci nejméně na 2 stavbách, jejíchž předmětem bylo zateplení obálky
budovy, ve finančním rozsahu min. 35 mil. Kč bez DPH a na 1 stavbě, jejíž předmětem byla
rekonstrukce budovy při zachování jejího provozu. Pro vyloučení pochybností zadavatel
uvádí, že zachováním provozu myslí neuzavření budovy z důvodu její rekonstrukce a to jak v
případě bytových, nebytových či komerčních prostor takové rekonstruované budovy.
Zadavatel připouští, aby 1 stavba splnila obě podmínky.

1 osoba: člen realizačního týmu


VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru stavebním



Autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika



5 let praxe ve stavebnictví

Pozn.: „Autorizace“ resp. osvědčeni o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, pro obory
vztahující se k předmětu veřejně zakázky. Zahraniční osoby usazené nebo hostující se prokazuji v
souladu s ustanovením § 30a odst. 4 zák. č. 360/1992 Sb.

1 osoba: člen realizačního týmu


Min. středoškolské vzdělání v oboru stavebním



5 let praxe ve stavebnictví



Účast v obdobné funkci nejméně na 3 stavbách, jejímž předmětem bylo zateplení obálky
budovy, ve finančním rozsahu min. 30 mil. Kč bez DPH

1 osoba: člen realizačního týmu


Min. středoškolské vzdělání v oboru stavebním



5 let praxe ve stavebnictví



Účast v obdobné funkci nejméně na 3 stavbách, jejímž předmětem bylo zateplení střech
budov včetně instalace PVC folie, ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH

Pozn.: Výše specifikované požadavky kvalifikační dokumentace na členy týmu a jejich odbornost musí
vyplývat z předložené dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové týmu
podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky dle výše specifikovaných pozic. Požadovanou pozici
stavbyvedoucího a člena realizačního týmu nemůže vykonávat tatáž osoba.
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Pozn.: Pozice člena realizačního týmu je definována nejen jako částečný zástup za stavbyvedoucího v
době jeho nepřítomnosti, ale má povinnost se realizace účastnit vedle stavbyvedoucího společně po
celou dobu realizace s ohledem na rozsah a náročnost výstavby.

5 osob realizačního týmu



disponujícími dokladem o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce, který hodlá účastník použít u realizace
zakázky - odpovídajícího technické specifikaci zakázky).



Účast na min. 1 stavbě, kde byl zateplovacím systémem ETICS realizován

Pozn.: Mezi tyto osoby mohou patřit i osoby uvedené i pro jinou část real. týmu
1 osoba: technik BOZP





min SOU vzdělání
Tento technik musí disponovat odborností dle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
Účast v obdobné funkci nejméně na 3 stavbách, jejímž předmětem byla výstavba nebo
rekonstrukce stavby pozemních staveb, ve finančním rozsahu min. 40 mil. Kč bez DPH

Pozn.: „Autorizace“ resp. osvědčeni o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, pro obory
vztahující se k předmětu veřejně zakázky. Zahraniční osoby usazené nebo hostující se prokazuji v
souladu s ustanovením § 30a odst. 4 zák. č. 360/1992 Sb.

8.2.

Dle § 79, odst. 2, písm. i) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. i) zákona:
Dodavatel předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. i) zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením přehledu průměrného
ročního počtu zaměstnanců dodavatele v pozici dělník nebo osob v obdobném postavení za poslední
3 roky ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria
technické kvalifikace.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. i)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
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Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud průměrný roční počet zaměstnanců
dodavatele na pozici dělník či pozicích podobného charakteru dosahuje min. 40 za poslední 3 roky.
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