KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

zpracovaná součást zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem
Zajištění údržby na území statutárního města Brna
část 1 Letní údržba
část 2 Zimní údržba

Kvalifikační dokumentace
1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo zadavatele:

Renneská třída 787/1a, 639 Brno - Štýřice

Osoba zastupující
zadavatele:

Ing. Luděk Borový

IČ zadavatele:

60733098

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.bkom.cz/

2.

Ve věcech zadávacího řízení zastoupený zástupcem zadavatele

Obchodní firma:

RPA Tender, s.r.o.

Sídlo:

Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Statutární zástupce:

Ing. Petr Kolář, jednatel

IČ:

29367107

DIČ:

CZ29367107

Zápis v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75877

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Hájková

Tel.:

+420 542 211 083

E-mail:

verejne-zakazky@rpa.cz

2.1.
Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (tím není dotčeno oprávnění statutárního
orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).
Kontaktní osoba v souladu s § 43 smluvně zastupuje osobu zadavatele při výkonu
zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení.
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3.

OBECNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI

Kvalifikační dokumentace

3.1.
Zadavatel zahájil užší řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení, kterým
vyzval neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Po uplynutí lhůty pro podání
žádostí o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení, vyloučí z účasti v
zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, a
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání nabídek.
4.

Elektronický nástroj

4.1.
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje. Veškerá komunikace a veškeré úkony, týkající se zadávacího řízení
včetně předložení elektronických originálů dokumentů o kvalifikaci, které jsou součástí žádosti o
účast, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E – ZAK dostupného na
adrese:

https://zakazky.bkom.cz/
Přímý odkaz na zakázku: https://zakazky.bkom.cz/vz00000088
4.2.
Za elektronický originál dokumentu je pro účely zadávacího řízení považován dokument
v jakémkoliv formátu, který obsahuje elektronický podpis, případně dokument, jehož listinný
originál prošel autorizovanou konverzí (byl úředně převeden z listinné do elektronické podoby)
a je rovněž opatřen ověřovací doložkou.
4.3.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
4.4.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem
přečtena.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení dodavatel kontaktuje
provozovatele elektronického nástroje E – ZAK prostřednictvím emailové korespondence
prostřednictvím adresy: podpora@ezak.cz, nebo telefonicky ve všední dny mezi 8:00 hod. –
17.00 hod. na tel. č. + 420 538 702 719.
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5.

ŽÁDOST O ÚČAST

Základní informace o podání žádostí o účast

5.1.
Dodavatelé jsou oprávněni podat žádost o účast na obě, nebo i jen na jednu Část veřejné
zakázky dle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
5.2.
Pokud se dodavatel rozhodne podat žádost o účast na obě Části veřejné zakázky, je
povinen podat samostatnou žádost o účast na každou Část veřejné zakázky, a u každé Části
veřejné zakázky prokázat splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci.
5.3.
Po provedeném posouzení splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci zadavatel vyzve
nevyloučené účastníky zadávacího řízení k podání nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky.
6.

Lhůty k podání žádostí o účast

6.1.
Lhůty pro podání žádostí o účast pro jednotlivé Části jsou stanoveny v Oznámení o
zahájení zadávacího řízení.
7.

Podání žádostí o účast

7.1.
Žádosti o účast pro jednotlivé Části veřejné zakázky se podávají elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
7.2.
Všechny náklady související s přípravou a podáním žádosti o účast hradí výhradně
příslušný dodavatel.

III VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

8.

Účel a předmět veřejné zakázky

8.1.
Účelem veřejné zakázky „Zajištění údržby na území statutárního města Brna“ je
uzavření rámcových dohod s jedním dodavatelem, pro každou část zakázky, o poskytnutí
mechanismů včetně posádek v rámci letní a zimní údržby na území statutárního města Brna.
8.2.

Předmět plnění Částí veřejné zakázky:

Část 1 - Letní údržba
Předmětem plnění Části 1 zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí pracovníků a mechanismů
včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění letní
údržby a oprav pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě Brně
a jeho okolí (zejména čištění uličních vpustí, odvodnění vozovek, údržba komunikační vegetace a
silničního příslušenství, výkopové práce, bourání živičných a dlážděných komunikací a jejich
splachování) při použití mechanismů dodavatele i zadavatele.

RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 29367107 DIČ: CZ29367107

Tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383
e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
webová stránka: http://www.verejna-zakazka.eu/

4

Kvalifikační dokumentace
Podrobný popis předmětu Části 1 zakázky je uveden v příloze zadávací dokumentace – Předloze
Rámcové dohody a její příloze – Část 1.
Část 2 - Zimní údržba
Předmětem plnění Části 2 zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí pracovníků a mechanismů
včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění prací
zimní údržby a oprav pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě
Brně a jeho okolí, zajištění zimní pohotovosti, při provádění zimní posypové služby na
pozemních komunikacích ve statutárním městě Brně a jeho okolí (zejména práce s posypovým
materiálem, posyp vozovek a chodníků, pluhování, úklid sněhu, atp.) a při provádění náhradních
prací v době bez sněhu, ledu či námrazy (zejména práce spočívající v čištění příkopů, na
opravách vozovek, sadovnické práce na komunikační zeleni).
Podrobný popis předmětu Části 2 zakázky je uveden v příloze zadávací dokumentace – Předloze
Rámcové dohody a jejích příloze – Část 2.
9.

Účast poddodavatelů

9.1.
Zadavatel s poukazem na § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje, že následující část plnění
předmětu veřejné zakázky představuje významné činnosti pro plnění veřejné zakázky, a proto
musí být plněna přímo vybraným dodavatelem (bez využití poddodavatele):
Část 1 – Letní údržba - poskytnutí pracovníků způsobilých pro práci v noci a pro práci
s nebezpečnými látkami (živice, kanalizační odpad, atp.) v rozsahu stanoveném v čl. II, bod 3
Předlohy Rámcové dohody pro Část 1.
Část 2 – Zimní údržba – poskytnutí pracovníků způsobilých pro práci v noci a pro práci
s nebezpečnými látkami (živice, kanalizační odpad, atp.) v rozsahu stanoveném v čl. II, bod 3
Předlohy Rámcové dohody pro Část 2.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že část kvalifikace, odpovídající shora uvedené části plnění,
která nesmí být plněna pomocí jiné osoby (poddodavatele), není dodavatel oprávněn prokazovat
prostřednictvím jiných osob – poddodavatelů (ve vymezení požadavků na kvalifikaci je dále
výslovně označeno).
9.2.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce pro každou konkrétní Část
veřejné zakázky předložil v souladu s ust. 105 odst. 1 ZZVZ seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit. Tím není dotčeno omezení možnosti využití poddodavatele ve smyslu
kvalifikační dokumentace, jakož i výlučná odpovědnost účastníka za poskytování řádného
plnění.
10.

Druh veřejné zakázky: služby

11.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV:
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Název:
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60181000-0
45520000-8
79620000-6
11.1.

Pronájem nákladních automobilů s řidičem
Pronájem zařízení na zemní práce s obsluhou
Zabezpečování personálu na dobu určitou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 212 000 000,-Kč bez DPH
-

z toho Část 1: 96 000 000,- Kč bez DPH za období specifikovaném předlohou Rámcové
dohody pro část 1 – čl. IV Doba plnění a a doba trvání rámcové dohody
z toho Část 2: 116 000 000,- Kč bez DPH za období specifikovaném předlohou
Rámcové dohody pro část 2 – čl. IV Doba plnění a a doba trvání rámcové dohody

11.2. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
uveřejněných na profilu zadavatele.

IV OBSAH ŽÁDOSTI O ÚČAST V UŽŠÍM ŘÍZENÍ

12.

Členění žádosti o účast

12.1. Pro snadnou orientaci při posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení doporučuje
zadavatel zpracování žádosti v následujícím členění:
a) Krycí list žádosti o účast
b) Dokumenty k prokázání splnění základní způsobilosti
c) Dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti
d) Dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace
e) Další doklady dle zákona případně dle zvážení dodavatele

V

13.
13.1.

OBECNÉ INFORMACE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Požadavky na kvalifikaci
Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
a)
b)
c)

splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona
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14.

Prokazování splnění kvalifikace

14.1. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel
vylučuje možnost nahrazení předložení dokladů čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona.
14.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
14.3. Dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně jinou
osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
14.4. Dodavatel může prokázat určitou část, technické kvalifikace, nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 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.

14.5. Má se za to, že požadavek podle odst. 14.4.d) této kvalifikační dokumentace 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 odstavce 14.4 d) obsahovat závazek, že jiná
osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.

VI. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA KVALIFIKACI PRO ČÁST 1 LETNÍ ÚDRŽBA

15.

Základní způsobilost

15.1.

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona.

15.2.

Základní způsobilost nesplňuje dle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který
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a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

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,

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.

15.3. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením elektronických
originálů dokladů o kvalifikaci nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona.
15.4. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, ve vazbě na
§ 74 odst. 2 zákona,

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením elektronického písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. e) zákona.

16.

Profesní způsobilost

16.1.

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona.

16.2.

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
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a)

dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b)

dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.
K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské
oprávnění/licenci k předmětu podnikání:
-

c)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona –
obor Poskytování technických služeb“;
“Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona –
obor Zprostředkování obchodu a služeb“;
“Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí“

Dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele.
K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží:
-

platnou licenci k provozování agenturního zaměstnávání, resp. jiný dokument
prokazující oprávněnost uchazeče poskytovat pracovníky (např. Povolení ke
zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 b) zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, atp.,). TENTO KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLAD NELZE VE SMYSLU
BODU 9 PROKÁZAT PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY.

16.3. Dodavatel prokazuje splnění profesní kvalifikace předložením elektronických
originálů dokladů o kvalifikaci nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona.
17.

Technická kvalifikace

17.1. Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. Požadavky splňuje
dodavatel, který předloží:
a) dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Pro prokázání splnění technické kvalifikace předloží dodavatel seznam alespoň 2
(dvou) realizovaných
služeb v období posledních 5 letech před zahájením
předmětného zadávacího řízení, z nichž každá splňovala následující požadavky
zadavatele:
Poskytnutá služba byla obdobného charakteru jako předmět plnění (poskytnutí
pracovníků, služeb a zároveň mechanismů dodavatele v oblasti údržby komunikací a
ostatních dopravních ploch nebo údržba komunikací a ostatních dopravních ploch),
Služba byla poskytována kontinuálně minimálně 3 měsíce v každém roce po dobu
dvou let (tj. min. 3 měsíce v každém roce a to dva roky po sobě).
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Poskytnutá služba byla v rozsahu fakturovaných činností/výkonů v minimální
hodnotě 25.000.000,-Kč bez DPH za 2 roky.
b)
17.2.

Dodavatelé jsou povinni prokázat tuto část kvalifikace v Krycím listu Žádosti o účast.
Dodavatel prokazuje splnění této části kvalifikace seznamem významných služeb. Za
seznam významných služeb budou zadavatelem považovány informace poskytnuté
v Krycím listu Žádosti o účast.

VI. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA KVALIFIKACI PRO ČÁST 2 ZIMNÍ ÚDRŽBA

18.

Základní způsobilost

18.1.

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona.

18.2.

Základní způsobilost nesplňuje dle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který

a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

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,

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.

18.3. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením dokladů o
kvalifikaci v kopiích nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 zákona.
18.4. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, ve vazbě na
§ 74 odst. 2 zákona,

RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 29367107 DIČ: CZ29367107

Tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383
e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
webová stránka: http://www.verejna-zakazka.eu/

10

Kvalifikační dokumentace
b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením elektronického písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. e) zákona.

19.

Profesní způsobilost

19.1.

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona.

19.2.

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

a)

dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b)

dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.
K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské
oprávnění/licenci k předmětu podnikání:
-

c)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona –
obor Poskytování technických služeb“;
“Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona –
obor Zprostředkování obchodu a služeb“;
“Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí“

Dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele.
K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží:
-

platnou licenci k provozování agenturního zaměstnávání, resp. jiný dokument
prokazující oprávněnost uchazeče poskytovat pracovníky (např. Povolení ke
zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 b) zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, aj,). TENTO KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLAD NELZE VE SMYSLU
BODU 9 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PROKÁZAT PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ
OSOBY.
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19.3. Dodavatel prokazuje splnění profesní kvalifikace předložením elektronických
originálů dokladů o kvalifikaci nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona.
20.

Technická kvalifikace

20.1. Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona. Požadavky splňuje
dodavatel, který předloží:
a)
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
Pro prokázání splnění technické kvalifikace předloží dodavatel seznam alespoň 2
(dvou) realizovaných
služeb v období posledních 5 letech před zahájením
předmětného zadávacího řízení, z nichž každá splňovala následující požadavky
zadavatele:
Poskytnutá služba byla obdobného charakteru jako předmět plnění (poskytnutí
pracovníků, služeb a zároveň mechanismů dodavatele v oblasti údržby komunikací a
ostatních dopravních ploch nebo údržba komunikací a ostatních dopravních ploch),
Služba byla poskytována kontinuálně minimálně 3 měsíce v každém roce po dobu
dvou let (tj. min. 3 měsíce v každém roce a to dva roky po sobě).
Poskytnutá služba byla v rozsahu fakturovaných činností/výkonů v minimální
hodnotě 30.000.000,-Kč bez DPH za 2 roky.
b)

Dodavatelé jsou povinni prokázat tuto část kvalifikace v Krycím listu Žádosti o účast.

VI. VÝHRADY ZADAVATELE

21.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast u třetích osob a
dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

22.

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených dodavatelem
pro účely prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného
dodavatelem (prohlášení, seznam, přehled spod.) a to v případě, že si bude chtít ověřit
údaje uvedené v těchto listinách.

23.

Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
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