Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Tiskové služby formou pronájmu

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE
ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNENÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušením podlimitním řízení v podlimitním režimu v souladu s § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“).

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Tiskové služby formou pronájmu

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:

Město Břeclav

Sídlo:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Právní forma:

obec

Zastoupený:

Bc. Svatopluk Pěček , starosta města

IČO:

00283061

DIČ:

CZ00283061

Kontaktní osoba:

Bc. Josef Hlavňovský, vedoucí oddělení

Telefon:

519 311 418

E-mail:

josef.hlavnovsky@breclav.eu

ID datové schránky:

fesbhyp

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.breclav.eu/

3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD") upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení.

3.1 Kvalifikace
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 způsobilost podle § 78 zákona,
d) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.
3.2 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:

Kvalifikační dokumentace – Tiskové služby formou pronájmu

strana 1

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Tiskové služby formou pronájmu

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 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 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.
3.3 Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona
a profesní způsobilost 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.
3.4 Prokazování 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.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském
jazyce.
3.5 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.
3.6 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.
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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.
3.7 Doklady o kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením podle § 53 zákona nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
podle § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

originálů

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.
Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení kopií, originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
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.
3.8 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 řízeni 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.
4. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není 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 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 75 odst. 1
písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.
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b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 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,
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 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,
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 75 odst. 1,
písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
e) je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 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
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.
5. 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.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

6. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
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Zadavatel prokázání splnění ekonomické kvalifikace nepožaduje.

7. 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.

7.1. Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného
prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace.
Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy
s objednatelem a dokladu o uskutečnění plnění dodavatele.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech poskytl alespoň 3
služby odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky ve finančním rozsahu min. 2.500.000 Kč bez DPH
(slovy: pět milionů korun českých) za každou z dokladovaných služeb zvlášť.
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