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KVA LIFIKA ČNÍ DOKUMENTA CE
K VEŘEJNÉ ZA KÁ Z CE
Z A JI ŠT ĚNÍ LE TNÍ A ZIM NÍ ÚD RŽBY KOMU NI K AC Í N A ÚZ EM Í
S T ATU TÁ RN Í HO M ĚS TA B RN A
_________________________________________________________________________________________________________________

I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Kontaktní osoba:

Bc. Milena Bartíková,
T: +420 532 144 348, M: bartikova@bkom.cz

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v
poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití posádek za
účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění letní a
zimní údržby a oprav komunikací a ostatních dopravních ploch ve
statutárním městě Brně a v dalších oblastech Jihomoravského kraje při
použití mechanismů dodavatele i zadavatele, a to zejména:
- čištění uličních vpustí,
- odvodnění vozovek,
- údržba komunikační vegetace a silničního příslušenství,
- výkopové práce,
- bourání živičných a dlážděných komunikací a jejich splachování,
- 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).
Další podrobnosti jsou uvedeny
dokumentace.

Klasifikace zakázky (CPV)

60171000-0
45520000-8
79620000-6

v přílohách této

kvalifikační

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

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000350

Druh veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na služby
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Druh zadávacího řízení

Užší řízení. Postupováno bude dle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Předpokládaná hodnota

360 000 000,- Kč bez DPH

II I.

OS T AT NÍ P O DM ÍN KY

Zadavatel nepřipouští podmiňovat žádost o účast jakýmikoliv podmínkami, než jsou stanoveny
v zadávací a kvalifikační dokumentaci k této veřejné zakázce.
IV.

KVALIFIKACE

Splnění kvalifikačních předpokladů v užším řízení dodavatelé prokazují v první fázi zadávacího řízení
v žádosti o účast.
Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ.
Účastník může pro čestné prohlášení dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c), d) a f) použít formulář v
příloze č. 2 této zadávací dokumentace), ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ se nepoužije (není možno
nahradit doklady prokazující základní způsobilost čestným prohlášením.
Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:
1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; ne starší než 3 měsíce přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:
i.

ii.
iii.

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, silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí“,
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“.

3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží:
a) platnou licenci k provozování agenturního zaměstnávání, resp. jiný dokument prokazující
oprávněnost účastníka poskytovat pracovníky (např. Povolení ke zprostředkování zaměstnání
podle § 14 odst. 1 b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, atp.,).
Pokud jsou osoby, prostřednictvím kterých zabezpečuje dodavatel odbornou způsobilost
zaměstnanci dodavatele, předloží dodavatel o této skutečnosti čestné prohlášení.
Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)
Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, a to předložením:
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1. Seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední tři roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel doklady za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení nebude
zohledňovat.
Minimální úroveň:
Alespoň dvě služby obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, (poskytnutí pracovníků,
služeb a zároveň mechanismů účastníka v oblasti údržby komunikací a ostatních dopravních ploch
nebo údržba komunikací a ostatních dopravních ploch), přičemž každá z nich musí splňovat
následující:
- Služba bude 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 bude v rozsahu fakturovaných činností/ výkonů v minimální hodnotě
30.000.000,- bez DPH za 2 roky u letní údržby komunikací a 30.000.000,- Kč bez DPH za 2 roky
u zimní údržby komunikací.
Pokud účastník prováděl službu ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem
účastníkem prováděných služeb musí být alespoň 30.000.000,- bez DPH za 2 roky u letní údržby
komunikací a 25.000.000,- Kč bez DPH za 2 roky u zimní údržby komunikací.
Způsob prokázání kvalifikace:
Předložením seznamu významných služeb provedených dodavatelem za poslední tři roky
s uvedením ceny, specifikace služeb, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Prokazování způsobilosti a kvalifikace
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech
případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích originálů (např. v naskenované
podobě).
Účastník je oprávněn prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v §
83 ZZVZ. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady podle § 83 odst. 1 písm.
a) až d) ZZVZ.
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli společně; v takovém případě předloží dodavatelé
společnou žádost o účast v souladu zejména s § 82 ZZVZ. Zadavatel dále požaduje, aby odpovědnost
za plnění veřejné zakázky nesli všichni účastníci podávající společnou žádost o účast společně a
nerozdílně ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.
Z důvodu efektivnějšího postupu v zadávacím řízení zadavatel doporučuje, aby dodavatelé využili
možnosti v žádosti o účast doložit přímo originály anebo ověřené kopie příslušných dokumentů,
neboť v případě vybraného dodavatele bude zadavatel povinen originály či ověřené kopie následně
vyžádat.
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které
bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém
případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se může jednat o
původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do
elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy
(ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
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V.

VYUŽITÍ PODDODAVATELE

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce
a)

určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo

b)

předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.

Zadavatel si v souladu s § 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):
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 Rámcové dohody.

VI.

O B S A H Ž Á D O S T I O Ú Č A ST

Zadavatel doporučuje, aby žádost o účast obsahovala následující přílohy:
1. Identifikační údaje účastníka uvedené ve formuláři „Krycí list žádosti o účast“ (Obchodní firma,
název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo. V případě podání
společné žádosti o účast: (společnost dle §2716 a násl. občanského zákoníku): Označení
společnosti; identifikační údaje členů společnosti, způsob jednání za společnost) – formulář tvoří
přílohu č.1.
2. Prohlášení zájemce, že podává žádost o účast v zadávacím řízení.
3. Doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost.
4. Seznam poddodavatelů dle čl. V.
5. Další doklady požadované zadavatelem.

VII.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

Lhůta pro podání žádostí 24.08.2022 do 09:00 hod.
o účast:
Způsob podání žádostí o
účast:
Elektronická adresa pro
podání žádostí o účast:
VIII.

Žádost o účast musí být podána výhradně v elektronické podobě
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, a to
nejpozději do konce lhůty pro podání žádostí o účast.
https://zakazky.bkom.cz/vz00000350

D A L ŠÍ P O D M Í N K Y

Účastník může podat pouze jednu žádost o účast.
Žádosti obsahující varianty se nepřipouštějí.
V souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ a § 122 odst. 3 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného
dodavatele před uzavřením dohody předložení originálů nebo ověření kopií dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly dodavatelem předloženy v zadávacím řízení.
V souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou
osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“).
V souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou
osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 4 ZZVZ možné zjistit údaje
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o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci
skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
Žádosti o účast obsahující varianty se nepřipouštějí.
Zadavatel přijímá pouze žádosti o účast v českém nebo slovenském jazyku, rovněž akceptuje
vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast měnit, doplnit či upřesnit
zadávací podmínky.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nebude
hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv
aspekty zadávacího řízení.
Dále zadavatel upozorňuje na to, že si vyhrazuje právo v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ vyloučit
účastníka v případě, že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem
zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody,
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

IX.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Krycí list žádosti o účast
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

Digitálně podepsáno
Jméno: Bc. Milena Bartíková
Datum: 27.07.2022 09:57:50

………..…………………………………
Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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