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1.

OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Tato kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce s názvem „Dynamický nákupní systém pro ICT“.
1.1 Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který:
a)

prokáže základní způsobilost dle § 75 ZZVZ (viz čl. 2)

b) prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz čl. 3)
c)

prokáže technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ (viz čl. 4)

1.2 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické nebo technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti či kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle § 77
odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento
požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b)
nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná
osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.
Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí i v případě, kdy
je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele (pod-poddodavatelem).
1.3 Společné prokazování kvalifikace
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou
žádost o účast, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti
podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 79 ZZVZ musí prokázat všichni
dodavatelé společně.
Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast společně a
nerozdílně. Dodavatel za účelem ověření této skutečnosti doloží v žádosti o účast písemný závazek všech těchto
dodavatelů.
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1.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
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..
1.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro
místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní
způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis
ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, starší než tři měsíce.
1.6 Předložení certifikátu
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle § 234 ZZVZ
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.
1.7 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady dle kvalifikační dokumentace
předloženými v prostých kopiích.
Dodavatel může také nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve
smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU)
2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné
zakázky (dostupný např. na internetové adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES).
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, za
podmínky, že identifikuje dané zadávací řízení.
V případě dokumentů vyhotovených v jiném než českém jazyce připojí účastník k dokumentům překlad do
českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků
podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např.
vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Povinnost předložit doklad (v žádosti o účast) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního
rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
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1.8

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

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.
Povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
podmínky kvalifikace jsou nadále splněny.
1.9

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání žádosti o
účast.

2.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým je dodavatel, který:
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
K prokázání předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou
osobu, pro níž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.

b)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
K prokázání předloží dodavatel potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění.
K prokázání předloží dodavatel čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu.

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
K prokázání předloží dodavatel potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
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e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
K prokázání předloží dodavatel výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že
dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.

Dodavatel je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, který je přílohou č. 3
zadávací dokumentace.
Požadavky na prokázání základní způsobilosti jsou totožné pro všechny kategorie dynamického
nákupního systému.

3.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží
Dle § 77odst. 1 ZZVZ:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují.
Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží platné oprávnění k podnikání v oboru předmětu veřejné
zakázky.
Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru aktuální výpis z živnostenského
rejstříku nebo dosud platný živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či
oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské
listy vydané za dříve platné právní úpravy).
Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují.
Požadavky na prokázání profesní způsobilosti jsou totožné pro všechny kategorie dynamického
nákupního systému.
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4.

TECHNICKÉ ZPŮSOBILOST

Technickou způsobilost prokáže dodavatel, který předloží
Dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ:


seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení (resp. podáním žádosti o účast), včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.

Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat alespoň následující údaje:
a) obchodní firma/název objednatele,
b) předmět významné dodávky (konkrétní požadované údaje jsou uvedeny níže u příslušného požadavku),
c) doba poskytnutí významné dodávky,
d) finanční objem významné dodávky,
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit.
Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň následující
významné dodávky, jejichž předmět byl obdobný předmětu kategorie tohoto DNS.

Předmětem dodávky „obdobné předmětu kategorie tohoto DNS“ se rozumí:
KATEGORIE 1 – Hardware (zařízení ICT)
Minimálně dvě dodávky ICT zařízení, jejichž předmět je blíže specifikován v kapitole 3 (kategorie 1) zadávací
dokumentace, a to v hodnotě alespoň 1,5 mil Kč bez DPH za každou tuto referenční dodávku.

KATEGORIE 2 – Software
Minimálně dvě dodávky licenčního softwaru (trvalé licence nebo časově omezené licence), a to v hodnotě
alespoň 500 000 Kč bez DPH za každou tuto referenční dodávku.

KATEGORIE 4 – Spotřební materiál
Minimálně dvě dodávky spotřebního materiálu, jejichž předmět je blíže specifikován v kapitole 3 (kategorie 4)
zadávací dokumentace , a to v hodnotě alespoň 200 000 Kč bez DPH za každou tuto referenční dodávku.

KATEGORIE 5 – Pasivní síťová infrastruktura
Minimálně dvě dodávky optické pasivní síťové infrastruktury, jejichž předmět je blíže specifikován v kapitole 3
(kategorie 5) zadávací dokumentace , a to v hodnotě alespoň 300 000 Kč bez DPH za každou tuto referenční
dodávku.
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seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení (resp. podáním žádosti o účast), včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat alespoň následující údaje:
a)

obchodní firma/název objednatele,

b) předmět významné služby (konkrétní požadované údaje jsou uvedeny níže u příslušného požadavku),
c) doba poskytnutí významné služby,
d) finanční objem významné služby,
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit.
Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň následující
významné služby, jejichž předmět byl obdobný předmětu kategorie tohoto DNS.

Předmětem služby „obdobné předmětu kategorie tohoto DNS“ se rozumí:
KATEGORIE 3 – Služby – Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren
Minimálně dvě služby, jejichž předmětem je pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren, a to v hodnotě alespoň
250 000 Kč bez DPH za každou tuto referenční službu.

Ve smyslu § 79 odst. 3 ZZVZ je v případě těchto významných dodávek či služeb ve všech kategoriích rozhodný
jejich rozsah realizovaný v průběhu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení (resp. podáním žádosti
o účast).
Za významnou dodávku či službu lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst.
2 písm. b) ve všech kategoriích považovat výhradně takovou zakázku, jejíž realizace nebyla objednatelem
předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností
na straně dodavatele.

5.

DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto Kvalifikační dokumentací
požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, resp.
bude mít tato skutečnost za důsledek odmítnutí zařazení žádosti o účast do DNS.

7/7

