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1.

Kvalifikační podmínky

1.1.

Obecná ustanovení

Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splnění kvalifikace dodavatelů v
otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávky.
Práva, povinnosti a podmínky výslovně neuvedené v této kvalifikační dokumentaci se řídí zákonem.
Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá dodavatel kvalifikační podmínky stanovené
zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k této kvalifikační dokumentaci. Zadavatel má
za to, že si dodavatel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace pečlivě prostuduje všechny
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních podmínkách a bude se jimi řídit.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a dokumenty, nebo pokud
jeho kvalifikační dokumentace v zadávacím řízení nebude odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to
mít za důsledek následné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu
žádnou výhradu dodavatele ke kvalifikační dokumentaci obsaženou v jeho kvalifikační dokumentaci;
jakákoliv taková výhrada obsažená v dokladech o kvalifikaci dodavatele znamená vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
1.2.

Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se
rozumí:

1.3.



Prokázání základní způsobilosti dodavatele



Prokázání profesní způsobilosti dodavatele



Splnění technické kvalifikace
Forma a stáří dokladů, prokazujících kvalifikaci dodavatele

Forma dokladů
Dodavatel prokáže svoji kvalifikaci předložením příslušných dokladů ve lhůtě pro podání nabídek,
přičemž zadavatel připouští předložení dokladů v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od
vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Stáří dokladů
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.
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2.

Základní způsobilost dodavatele

2.1.

Podmínky základní způsobilosti

Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájení zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
nebo za obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,

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, nebo vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu.

2.2.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpisu z evidence Rejstříku trestů pro
všechny členy statutárního orgánu dodavatele ve vztahu k odstavci 2.1, písmeno a)

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odstavci 2.1, písmeno b)

c)

čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odstavci 2.1, písmeno b)

d)

čestného prohlášení ve vztahu k odstavci 2.1, písmeno c)

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odstavci 2.1, písmeno d)

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odstavci 2.1, písmeno e)

3.

Profesní způsobilost dodavatele

3.1.

Podmínky profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 zákona
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, protože jiný právní předpis takové
oprávnění vyžaduje.
3.2.

Prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je povinen v něm být zapsán, či v jiné obdobné evidenci,
pokud v ní má být zapsán

b)

oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky
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K prokázání profesní způsobilosti k plnění veřejné zakázky je dodavatel dále povinen předložit v nabídce:


rozhodnutí o udělení souhlasu k provozu zařízení ke sběru a výkupu nebezpečného odpadu
vydaný věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy v odpadovém hospodářství



doklad, který opravňuje účastníka k nakládání s těmi druhy odpadů, které jsou předmětem
plnění veřejné zakázky



dokument osvědčující splnění podmínek stanovených pro přepravu nebezpečných látek - ADR

4.

Technická kvalifikace dodavatele

4.1.

Kritéria technické kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace jsou stanovena za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů a
odborných schopností a zkušeností, nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě dle §
79 zákona.
4.2.

Prokázání technické kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2, písm. b) zákona
předložení seznamu nejméně 2 významných služeb obdobného charakteru, významnou službou se pro
účely této zakázky rozumí odvoz a likvidace nebezpečného odpadu. Pro předložení seznamu použije
účastník Přílohu č. 4 ZD – Seznam významných služeb.
Významné služby musí být:
 realizovány účastníkem v období posledních 3 let před datem zahájení zadávacího řízení (a
v tomto období musí být služby též ukončeny)
 v součtu musí být celková hodnota významných služeb minimálně 1 500 000 Kč bez DPH
 u každé významné realizované služby musí být uvedena skutečná celková cena plnění, doba a
místo plnění
 přílohou seznamu významných služeb musí být:
 osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta
veřejnému zadavateli, nebo
 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení dle předchozích bodů od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

5.

Prokazování kvalifikace ve zvláštních případech

5.1.

Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky více dodavatelů

Podává-li nabídku a prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů společně, pak:
a) základní způsobilost musí prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,
b) profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku či prohlášení, že v něm není zapsán - musí
prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,
Kvalifikační dokumentace O-2017-9 str. 5

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

c) ostatní kritéria profesní způsobilosti, jsou-li požadována, musí vždy prokázat alespoň jeden
z účastníků společné nabídky, přičemž každý z požadavků zadavatele může prokázat jiný
účastník,
Poznámka: V případě podání společné nabídky více dodavateli není dotčeno právo na prokázání části
kvalifikace jinou osobou.
5.2.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Prokazuje-li dodavatel část své kvalifikace či způsobilosti prostřednictvím jiné osoby, pak je povinen
v rámci dokladů, kterými prokazuje svoji kvalifikaci předložit pro každou takovou jinou osobu i:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z OR a oprávnění k podnikání) pro tuto
jinou osobu,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti touto 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.
Dále pak v takovém případě platí, že:
e) základní způsobilost musí prokázat dodavatel a všichni jeho poddodavatelé, jejichž
prostřednictvím dodavatel kvalifikaci prokazuje,
f)

5.3.

profesní způsobilost (oprávnění k podnikání či odbornou způsobilost) musí prokázat buď sám
dodavatel, nebo poddodavatel, přičemž každý z požadavků zadavatele může prokázat jiný
poddodavatel,
Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný
provozovatelem seznamu, který nahrazuje prokázání splnění základní způsobilosti. Tento výpis
nahrazuje rovněž prokázání profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Profesní způsobilost
dodavatele, která není prokázána výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doložena
samostatným dokladem. Zadavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů přijme v případě,
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 nepřijme výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o
vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Shodně jako výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu Evropské unie, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Účastník může k prokázání způsobilosti předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaný
provozovatelem seznamu. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ve lhůtě pro prokázání splnění způsobilosti, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
a) základní způsobilosti a
b) profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Kvalifikační dokumentace O-2017-9 str. 6

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

5.4.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Kvalifikaci dodavatele lze prokázat i platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Shodně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu Evropské unie, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v
rámci systému certifikovaných dodavatelů. Kvalifikační předpoklady, které nejsou prokázány
certifikátem, musí být doloženy samostatným dokladem podle zadávacích podmínek.

V Jihlavě dne
Digitálně
podepsáno
Jméno: MUDr.
Lukáš Velev
Datum: 09.11.2017
11:37:22

…………………………………………………………………………………
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
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