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Veřejná zakázka malého rozsahu
tato zakázka nepodléhá platnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon), zadavatel v rámci maximální transparentnosti při zadání
zakázky využívá obdobně příslušná ustanovení zákona. Veřejná zakázka je zpracovávána
v souladu s Manuálem pro zadávaní veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české
spolupráce

„Dodávka Software (analýza potřeb + programování
+ implementace + vyškolení uživatelů) a realizace
Webových stránek + Chatový modul“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
Kvalifikační dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace a obsahuje upřesňující informace k požadavkům
na kvalifikaci dodavatelů, které byly obsaženy ve Výzvě k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu (dále jen „Výzva“) a je pro zájemce závazná. Obsahuje podmínky zadavatele pro splnění kvalifikace
dodavatelů v zadávacím řízení, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek
z hodnocení. Kvalifikační dokumentace v tištěné formě je součástí zadávací dokumentace, kterou obdrží všichni
zájemci, kteří si objednali zadávací dokumentaci ve lhůtě a způsobem uvedeným VE VÝZVĚ.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně
prostřednictvím držitele poštovní licence (pokud to Zákon vyžaduje), písemně osobně, písemně prostřednictvím datové
schránky, e-mailem nebo faxem (pokud to Zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením § 148 Zákona, a to
v českém jazyce na adresy, které dodavatelé uvedou při vyžádání zadávací dokumentace
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KVALIFIKACE DODAVATELE
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.

Rozsah kvalifikace podle § 50 odstavec (1) Zákona
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

2.

a)

základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 Zákona,

b)

profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona,

c)

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 55 Zákona

d)

technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 Zákona.

Prokazování splnění kvalifikace
2.1.

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků Zákona a zadavatele je předpokladem pro posouzení a
hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.

2.2.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec (1)
písmena b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je povinen v takovém případě povinen v nabídce
předložit:
a)

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec (1)
písmeno j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) Zákona
subdodavatelem;

b)

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 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 odstavec (1)
písmeno b) až d) Zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písmeno a) Zákona.

3.

Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 Zákona a způsob jejich
prokázání
3.1.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů u této veřejné zakázky malého rozsahu prokazuje
dodavatel v souladu s ustanovením § 62 odstavec (2) Zákona čestným prohlášením podepsaným
oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
obchodního či občanského zákoníku. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel
splňuje základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

3.2.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno a) Zákona - základní kvalifikační předpoklady 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.

tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

3.3.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno b) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu.

tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

3.4.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno c) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle § 49 obchodního zákoníku.

3.5.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno d) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, 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 (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
ve znění pozdějších předpisů.) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
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3.6.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno e) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který není v likvidaci.

3.7.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno f) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

3.8.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno g) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, 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.

3.9.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno h) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele.

3.10.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno i) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmeno d)
Zákona 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.

3.11.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno j) Zákona – základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

3.12.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno k) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.).

3.13.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno l) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele.

3.14.

Podle ustanovení § 53 odstavec (1) písmeno m) Zákona - základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel, který má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %.

Profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 Zákona a způsob jejich
prokázání
4.1.

Podle ustanovení § 54 písmeno a) Zákona – profesních kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
(Například § 2f Zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění Zákona č. 85/2004 Sb.)
pokud je v ní zapsán.
Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení § 57
odstavec 1 Zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který podle ustanovení § 57 odstavec 2 Zákona nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

4.2.

Podle ustanovení § 54 písmeno b) Zákona – profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení § 57
odstavec 1 Zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

5.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 55 Zákona
a způsoby jejich prokázání
5.1.

Podle ustanovení § 55 odstavec 1 písmeno a) Zákona – tento ekonomický a finanční kvalifikační
předpoklad splňuje dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
5.1.1.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 55 odstavec 3 písmeno a) Zákona stanovuje rozsah
požadovaných informací a dokladů pro tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad
takto:

uchazeč ve své nabídce předloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě činí 1 mil.,- Kč za jednotlivou pojistnou událost.
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6.

Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 Zákona a způsoby jejich
prokázání
6.1.

7.
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Podle ustanovení § 56 odstavec 1 písmeno a) Zákona – tento technický kvalifikační předpoklad
splňuje dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění



uchazeč ve své nabídce předloží seznam obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v
posledních 3 letech, přičemž obdobnou dodávkou se rozumí provedení dodávek v oblasti
výroby software, výroby www stránek, jejichž finanční objem byl alespoň 0,5 mil. Kč bez
DPH / za každou realizovanou dodávku.Tento seznam bude mít podobu čestného prohlášení,
které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku.



zadavatel požaduje prokázat minimálně 3 obdobných dodávek realizovaných za poslední 3
roky.

Změny v kvalifikaci
Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 58 Zákona.

8.

Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58
Zákona, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dodavateli vyloučení z účasti
v zadávacím řízení bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodů.

V Praze dne 28. března 2012
……………………………………....….
za zadavatele
Mgr. Tomáš Ján
CSSP
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