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KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadávací řízení

Užší řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění

Předmět veřejné zakázky

Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice
v Chebu - Dokončení revitalizace
areálu nemocnice v Chebu

Nadlimitní veřejná zakázka

Významná veřejná zakázka!
Část zadávací
dokumentace

Název části zadávací dokumentace

1(z celkem 1)

Kvalifikační dokumentace

Zadavatel: veřejný

Typ veřejné zakázky: na stavební
práce

Zadavatel veřejné zakázky
Karlovarský kraj
se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06
Příkazník zadavatele pro zadání veřejné zakázky
Veřejné zakázky s.r.o.
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

1.

Zadavatel

1.1.

Základní údaje

Název:

Karlovarský kraj

Sídlo:
Země:
IČO:
DIČ:

Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06
Česká republika
70891168
CZ70891168

1.2.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele je hejtman Karlovarského kraje.

2.

Zastoupení zadavatele v řízení osobou příkazníka

2.1.

Základní údaje

Název:

Veřejné zakázky s.r.o.

Sídlo:
Země:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Manažerka:
E-mail:

Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00
Česká republika
26726050
CZ26726050
+420 224 318 907
Ing. Jitka Ulrychová
ulrychova@zakazkyverejne.cz

2.2. Obecná ustanovení o příkazníkovi zadavatele pro zadání veřejné
zakázky
Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při
výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením
osobou shora uvedeného příkazníka. Příkazník přitom splňuje požadavek
nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího
řízení neúčastní. Příkazníkovi zadavatele však není uděleno zmocnění
k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení
řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
Příkazník zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem
k výkonu zadavatelských činností. Příkazník je tak zmocněn k veškerým
úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však
s výjimkou rozhodování.

3.

Předmět plnění veřejné zakázky

3.1.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací k realizaci
veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“.

D.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A RECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D1.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
D1.01 Pavilon A1
D1.01.1 Architektonicko-stavební řešení
D1.01.2 Stavebně konstrukční řešení
D1.01.3 Požárně bezpečnostní řešení
D1.01.4a1 Vytápění
D1.01.4a2 Předávací stanice tepla
D1.01.4b Chlazení
D1.01.4c Vzduchotechnika
D1.01.4d Měření a regulace
D1.01.4e Zdravotně technické instalace
D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika
D1.01.4g2 Silnoproudá elektrotechnika – PBZ
D1.01.4g3 Silnoproudá elektrotechnika – hromosvod
D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika
D1.01.4h3 Elektrická požární signalizace
D1.01.4i Medicinální plyny
D1.01.5 Interiér
D1.02 Rekonstrukce pavilonu B
D1.02.1 Architektonicko-stavební řešení
D1.02.2 Stavebně konstrukční řešení
D1.02.3 Požárně bezpečnostní řešení
D1.02.4a1 Vytápění
D1.02.4a2 Předávací stanice tepla
D1.02.4b Chlazení
D1.02.4c Vzduchotechnika
D1.02.4d Měření a regulace
D1.02.4e Zdravotně technické instalace
D1.02.4g1 Silnoproudá elektrotechnika
D1.02.4g2 Silnoproudá elektrotechnika – PBZ
D1.02.4g3 Silnoproudá elektrotechnika – hromosvod
D1.02.4h1 Slaboproudá elektrotechnika
D1.02.4h3 Elektrická požární signalizace
D1.02.4i Medicinální plyny
D1.02.5 Interiér

D2.

DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D2.01 Příprava území
D2.02 Komunikace a chodníky
D2.03 Kanalizace
D2.04 Vodovod
D2.05 Plynovod
D2.06 Sadové úpravy
D2.07 Přípojka NN
D2.09 Venkovní osvětlení
D2.10 Přeložka NN
D2.11a Přeložka areálových slaboproudů
D2.11b Přeložky a ochrana SEK O2
D2.12 Teplovod
D2.13 Přípojka kyslíku
D2.14 Úpravy ve stávající trafostanici
D2.51 Lékařská technologie /A1
D2.51 Lékařská technologie /B
D2.52 Technologie stravování
D2.53 Vzduchotechnické stropy
D2.54 Vestavba operačních sálů

D1.

DOKUMENTACE ODSTRAŇOVANÝCHSTAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D1.10 Správní budova, OKB a hematologie
Stavební práce budou prováděny v několika etapách: Příprava území a
provedení přeložek inženýrských sítí, provedení nových inženýrských sítí.
Poté proběhne výstavba nového pavilonu A1, následovat bude rekonstrukce
střední části pavilonu B, která plynule přejde do levé části včetně
realizace nové přístavby. V průběhu realizace akce dojde k odstranění demolici dožilého původního objektu A. Závěrečnou fází výstavby budou nové
komunikace, zpevněné a parkovací plochy.
Realizací stavební veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb a povinnosti
zadavatele v oblasti modernizace, rozvoje, správy a údržby majetku
v Karlovarské krajské nemocnici, a.s., nemocnici v Chebu - v základní
struktuře
lůžkových
oddělení
(interny,
chirurgie,
gynekologickoporodnického a dětského). Především ale dojde ke zvýšení standardů při
poskytování zdravotní péče.
*
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci
pro provádění stavby, doplněné o výkaz výměr a soupis prací a dodávek,
který bude součástí zadávací dokumentace. Podrobné podmínky plnění veřejné
zakázky budou uvedeny ve vzorové smlouvě, která bude součástí zadávací
dokumentace. Zadávací dokumentaci obdrží dodavatelé, kteří budou vyzváni
k podání nabídky. K podání nabídky budou vyzváni všichni dodavatelé, kteří
splní kvalifikaci.
Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
*
Předpokládaná cena veřejné zakázky: 389 mil. Kč bez DPH.

Kód dle NIPEZ:




Stavební práce (45000000-7)
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní
(45215000-7)
Chodníky a jiné zpevněné plochy (45233160-8).

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1.

Doba plnění veřejné zakázky

a

sociální

péči

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky v průběhu roku 2016.
Plnění veřejné zakázky musí být dokončeno nejpozději do 36-ti měsíců od
podpisu smlouvy.
4.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je město Cheb.

5.

Kvalifikace dodavatelů

5.1.

Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 zákona.
5.2.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splňuje veškeré
zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 zákona, a to způsobem dle § 53 odst. 3
zákona.
5.3.

Profesní kvalifikační předpoklady

Ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje (kromě
splnění požadavku dle §54 písm. a) zákona dále uvedené.
Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím
předmětu
veřejné
zakázky,
zejména
doklad
prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dodavatel předloží v rozsahu:


provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací
prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové
členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních
právních předpisů, dodavatel předloží v rozsahu:


není v tomto případě vyžadováno.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, dodavatel předloží
v rozsahu:


autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro
obory: „Pozemní stavby", „Technika prostředí staveb" a „Technologická

zařízení staveb" pro osoby,
vybrané činnosti ve výstavbě.


6.

jejichž

prostřednictvím

zabezpečuje

oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel
požaduje
k
prokázání
splnění
technických
kvalifikačních
předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále
popsané skutečnosti.
*
Zadavatel dále deklaruje svoji snahu o maximálně transparentní a objektivní
způsob posouzení kvalifikace. Proto žádá uchazeče, aby v případě
technických
kvalifikačních
předpokladů
dobrovolně
zpracovali
seznam
dokumentů, které k prokázání kvalifikace předkládají. Tento podklad
zadavateli pomůže k odstranění případných nedorozumění ohledně prokázání
kvalifikace.
Zadavatel doporučuje využít k předložení seznamu níže uvedenou tabulku:
Název veřejné zakázky:
Obchodní jméno dodavatele:
Sídlo dodavatele:

V případě dodávek,
služeb či stavebních
prací jejich popis.

č.

Název dokladu

Označení
osoby, která
doklad
vyhotovila

Datum
vyhotovení

V případě
subdodavatelského
prokázání kvalifikace
uvedení identifikace
subdodavatele a data
uzavření
subdodavatelské
smlouvy (vč. označení
jejího názvu).

1.
2.

6.1.

Seznam významných stavebních prací

Zadavatel
požaduje
předložení
seznamu
stavebních
prací
provedených
dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění
těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.
Výše uvedeným způsobem zadavatel požaduje doložit alespoň 4 různé
realizované stavby občanské vybavenosti s minimálním objemem investičních
nákladů alespoň 50 mil. Kč bez DPH. Zároveň musí zájemce doložit, že (ať
již v rámci staveb dle předchozí věty, kterékoli či kterýchkoli z nich,
nebo i v rámci jakýchkoli jiných staveb) realizoval:
A) alespoň v jednom případě stavební práce (i) které spočívaly
v realizaci výstavby budovy umístěné v uceleném areálu zahrnujícím
více budov, které společně plní ucelenou společenskou funkci
poskytování služeb široké veřejnosti (např. nemocniční areál apod.);
(ii) kde současně byl areál veřejnosti přístupný, (iii) kde alespoň
v některých jeho prostorách byly vyžadovány přísnější hygienické
normy,
než
je
obvyklé
u
běžných
veřejných
budov
(např.
administrativních, obchodních nebo školských), (iv) které byly
v minimálním objemu investičních nákladů 190 mil. Kč bez DPH a
(v) které zahrnovaly též poskytování služeb inženýringu spojeného
s legislativním procesem kolaudačního řízení.
B) alespoň v jednom případě stavební práce (i) které spočívaly
v realizaci výstavby budovy umístěné v uceleném areálu zahrnujícím
více budov, které společně plní ucelenou společenskou funkci
poskytování služeb široké veřejnosti (např. nemocniční areál apod.);
(ii) kde současně byl areál veřejnosti přístupný, (iii) kde alespoň
v některých jeho prostorách byly vyžadovány přísnější hygienické
normy,
než
je
obvyklé
u
běžných
veřejných
budov
(např.
administrativních, obchodních nebo školských), (iv) které byly v
minimálním objemu investičních nákladů 100 mil. Kč bez DPH a (v)
které přímo zasahovaly do provozu objektu a byly s tímto provozem
koordinovány způsobem, který umožnil chod daného zařízení během
provádění stavebních prací.
C) alespoň v jednom případě stavební práce zahrnující založení stavby
budovy na pilotech vrtaných do hloubky minimálně 12 m (rozumí se ne
všechny piloty).
D) alespoň v jednom případě stavební práce spočívající v realizaci
vestavby nebo rekonstrukce čistých prostor (např. operačních sálů)
v souladu s normou ČSN EN ISO 14644-6, a to o minimální ploše 150 m2.
E) alespoň v jednom případě stavební práce zahrnující dodávky a
instalace rozvodů mediciálních plynů, a to v minimálním rozsahu 3,0
mil. Kč bez DPH.
Pro vyloučení pochybností Zadavatel stanoví, že k prokázání kvalifikace
musí uchazeč prokázat, že realizoval 4 různé realizované stavby občanské
vybavenosti s minimálním objemem investičních nákladů minimálně 50 mil. Kč
bez DPH („obecné reference“) a zároveň, že realizoval stavební práce
specifického charakteru jednotlivě definované pod body A) až E) výše
(„specifické reference“).
Každá specifická reference musí naplňovat
všechny definiční znaky popsané v daném bodě (tj. v bodě A) až E).
Zároveň platí, že:
-

Obecné reference musí být prokázány alespoň 4 (tedy musí jít o 4
referenční stavby)

-

Specifické reference mohou být splněny jednou nebo více referenčními
stavbami

-

Pokud určitá reference splňuje charakteristiku obecné i specifické
reference, lze ji použít k prokázání obojího.

Zadavatel chce uvedeným ověřit, že zájemce v minulosti realizoval více
staveb v oblasti občanské vybavenosti s určitou hodnotou investičních
nákladů a zároveň to, že v rámci jedné či více stavebních zakázek
realizoval specifické stavební práce mající relevanci k předmětu, rozsahu a
složitosti zakázky.
Příklad:
Pokud například půjde o stavbu občanské vybavenosti v hodnotě 200 mil. bez
DPH realizovanou v posledních pěti letech, která naplňuje požadavky dle
podbodů (i) až (iii) a (v) bodu A), lze ji použít jak k prokázání
specifické reference dle bodu A), tak i k prokázání jedné ze čtyř obecných
referencí.
Pokud by šlo o stavbu občanské vybavenosti v hodnotě 200 mil. bez DPH
realizovanou v posledních pěti letech, která naplňuje požadavky dle podbodů
(i) až (iii) a (v) bodu A), která pak dále naplňuje požadavky dle podbodů
(i) až (iii) a (v) bodu B) a dále rovněž požadavky bodů D) až E), pak touto
jednou referenční stavbou zájemce prokáže všechny specifické reference a
zároveň jednu z požadovaných čtyř obecných referencí (a k prokázání
kvalifikace mu pak zbývá prokázat tři obecné reference, tedy tři stavby
občanské vybavenosti s minimálním objemem investičních nákladů minimálně
50 mil. Kč bez DPH realizované v posledních pěti letech).
V případě přepočtu z cizí měny se použije kurz devizy střed ČNB platný ke
dni zahájení zadávacího řízení.
Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde
strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje:


název objednatele,



název investiční akce, kde byly významné stavební práce realizovány,



popis budovy a areálu, ve kterém byly práce realizovány,



popis plnění realizovaného v rámci uváděných významných stavebních
prací, a to v rozsahu, ze kterého bude zcela vyplývat splnění všech
podmínek kladených zadavatelem na obsah významné stavební práce,



rozsah uváděných významných stavebních prací (finanční vyjádření v Kč
resp. výměra v závislosti na prokazované významné stavební práci),



doba a místo provedení prací,



údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném provedení
stavebních prací.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud minimálně ze seznamu významných
stavebních prací nebude zcela jasně a jednoznačně vyplývat splnění
veškerých podmínek stanovených zadavatelem pro obsah konkrétní významné
stavební
práce,
může
takovou
eventualitu
zadavatel
posoudit
jako

neprokázání příslušné části kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
Osvědčení objednatelů musí obsahovat veškeré údaje nutné k posouzení
kvalifikačního předpokladu jako splněného (tj. zejména cenu, dobu a místo
provádění prací a vyjádření že byly práce provedeny řádně a odborně).
6.2.

Přehled techniků a technických útvarů

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad
§ 56 odst. 3 písm. b) zákona (seznam techniků).

předložením

dokladů

dle

Zadavatelem požadovaný seznam je uchazeč povinen předložit ve formě
strukturovaných profesních životopisů jednotlivých pracovníků. Uchazeč je
povinen předložit profesní životopisy za níže uvedené pracovníky a prokázat
splnění dále uvedených podmínek:
Manažer projektu: VŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci
v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr) ve smyslu zákona č. 360/1992
Sb., minimálně 10 let praxe při řízení stavebních prací. Zkušenost s účastí
v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba
anebo rekonstrukce s dostavbou objektu nemocnice anebo stavby občanského
vybavení vymezené dle definice uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 písm. h)
vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tj. stavba pro zdravotnictví a sociální služby)
o více nadzemních podlažích v minimálním finančním objemu 190 mil. Kč bez
DPH.

Stavbyvedoucí
(zástupce
hlavního
stavbyvedoucího):
VŠ/SŠ
vzdělání
stavebního
směru,
osvědčení
o
autorizaci
v
oboru
pozemní
stavby
(autorizovaný technik nebo inženýr) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.,
minimálně 10 let praxe při řízení stavebních prací. Zkušenost s účastí
v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba
anebo rekonstrukce s dostavbou objektu nemocnice anebo stavby občanského
vybavení vymezené dle definice uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 písm. h)
vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tj. stavba pro zdravotnictví a sociální služby)
o více nadzemních podlažích v minimálním finančním objemu 190 mil. Kč bez
DPH.
Technik – člen týmu odpovědný za technickou přípravu stavby: VŠ vzdělání
stavebního směru, minimálně 8 let praxe při přípravě stavebních prací.
Zkušenost s účastí v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž
předmětem byla novostavba anebo rekonstrukce s dostavbou objektu nemocnice
anebo stavby občanského vybavení vymezené dle definice uvedené v ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tj. stavba pro zdravotnictví
a sociální služby) o více nadzemních podlažích v minimálním finančním
objemu 190 mil. Kč bez DPH.

Technolog - člen týmu odpovědný za realizaci vzduchotechniky: VŠ/SŠ
vzdělání v oboru, osvědčení o autorizaci v oboru technika prostředí staveb,
specializace technická zařízení, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. Minimálně
5 let praxe při řízení stavebních prací zahrnujících vnitřní a vnější
prostředí staveb (zejména VZT, chlazení, vytápění a zásobování teplem,
rozvody topných a chladicích médií, apod.) Zkušenost s účastí v obdobné
funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba

anebo rekonstrukce s dostavbou objektu občanského vybavení v minimálním
finančním objemu 190 mil. Kč bez DPH, jejíž součástí byla realizace
vzduchotechniky v minimálním finančním objemu 15 mil. Kč.
Upřesnění: Pokud bude dodavatel dokládat splnění kvalifikace autorizací
inženýr v oboru technika prostředí staveb, je zadavatelem požadována
specializace technická zařízení, pokud ale bude kvalifikaci dokládat
autorizací technik v oboru technika prostředí staveb, je přípustná
specializace vytápění a vzduchotechnika, neboť u autorizovaných techniků
existuje jemnější členění specializací.

Manažer kvality stavebních prací: VŠ/SŠ vzdělání, minimálně 5 let praxe
v oblasti řízení kvality stavebních prací, certifikát manažer kvality QM
vydaný podle českých norem ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou. Zkušenost
s účastí v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla
novostavba anebo rekonstrukce s dostavbou objektu občanského vybavení
v minimálním finančním objemu 190 mil. Kč.

Bezpečnostní technik: VŠ/SŠ vzdělání v oboru předmětu zakázky, osvědčení
o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006
Sb., minimálně 5 let praxe v oblasti BOZP. Zkušenost s účastí v obdobné
funkci nejméně na jedné stavbě, jejímž předmětem byla novostavba anebo
rekonstrukce s dostavbou objektu občanského vybavení v minimálním finančním
objemu 190 mil. Kč.

Upřesnění: u bezpečnostního technika bude zadavatel respektovat vzdělání
technického směru.

7.

Další informace

7.1.

Subdodavatelé

Zadavatel nebude využití subdodavatelů nijak omezovat.
7.2.

Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen
žádosti o účast.

prokázat

splnění

kvalifikace

ve

lhůtě

pro

podání

8.
Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o účast a
dokladů k prokázání splnění kvalifikace
8.1. Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování žádosti
a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Dále popsané požadavky (rozumí se v části 8 této kvalifikační dokumentace)
považuje zadavatel za vhodnou součást opatření k transparentnímu průběhu
zadávacího
řízení.
Zadavatel
proto
doporučuje
tyto
podmínky
též
respektovat.

8.2. Způsob a forma
splnění kvalifikace

zpracování

žádosti

o

účast

a

dokladů

k

prokázání

Žádost a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat
písemně v jednom výtisku sloužícím jako originál a jednom výtisku sloužícím
jako kopie v souladu s kvalifikační dokumentací, a to včetně požadovaného
řazení žádosti i dokladů k prokázání splnění kvalifikací. Požadavkem na
předložení originálu není nijak dotčeno právo dodavatelů předložit doklady
k prokázání kvalifikace i v kopii prosté.
Upřesnění: nepředložení kopie dokladů v souladu s požadavkem zadavatele
nemůže být důvodem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Uvedený
požadavek je tedy možno chápat jako žádost zadavatele.
Dále je dodavatel povinen podat elektronickou verzi žádosti
k prokázání kvalifikace (naskenované dokumenty na CD-ROM).

a

dokladů

Žádost a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých
požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí být
na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem
dodavatele a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii.
Žádost včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně
v českém jazyce. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak,
aby byla dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou
počínající číslem 1. Posledním listem svazku musí být prohlášení
dodavatele, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku.
8.3. Požadavky na jednotné uspořádání
k prokázání splnění kvalifikace

písemné

verze

žádosti

a

dokladů

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze žádosti a
dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:


Identifikační údaje o dodavateli opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby dodavatele. Zadavatel doporučuje předložit tyto údaje
ve formě krycího listu s využitím formuláře v příloze kvalifikační
dokumentace,
Oprava: Krycí list předloží dodavatel dle svého uvážení tak, aby byly
doloženy všechny požadované údaje.



obsah svazku,



smlouva upravující vztahy dodavatelů při společném podání žádosti,



doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jako
první musí být zařazen výpis z obchodního rejstříku,



doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů,



prohlášení o ekonomické a finanční
součást prokázání kvalifikace),



doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,



prohlášení o počtu listů.

způsobilosti

dodavatele

(jako

Výše specifikované jednotlivé části svazku musejí být zřetelně označeny
předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány a
započteny do celkového počtu listů ve svazku.

9.

Způsob a místo pro podávání žádosti o účast

Žádosti včetně dokladů o splnění kvalifikace je možno podávat osobně na
adresu sídla zadavatele (Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 06,
podatelna), a to v pracovních dnech:
Po, St
Út, Čt
Pá

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00.

Dodavatelé mohou podat žádost (a další doklady) rovněž doporučeně poštou na
výše uvedenou adresu sídla zadavatele a to tak, aby byla do konce lhůty pro
podání žádosti doručena. Zadavatel doporučuje dodavatelům preferovat osobní
podání žádosti.
Žádosti jsou dodavatelé povinni podat písemně a to v jedné řádné a uzavřené
obálce, s označením názvem veřejné zakázky a výstrahou „NEOTVÍRAT“. Na
obálce musí být uvedena adresa dodavatele.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí
opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem
dodavatele, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem
neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných
prvků.
Upřesnění: Jedná se pouze o formální požadavek zadavatele s cílem zajistit
maximální ochranu podaných dokladů dodavatele a jedná se o doporučení
zadavatele.
9.1.

Lhůta pro podání žádosti o účast

Lhůta pro podání žádosti o účast je uvedena v oznámení zadávacího řízení na
www.vestnikverejnychzakazek.cz

10. Poskytování
dokumentaci

dodatečných

informací

ke

kvalifikační

Veškeré dotazy ke kvalifikační dokumentaci je dodavatel povinen doručit
příkazníkovi zadavatele (Veřejné zakázky s.r.o.) v písemné podobě. Podal-li
dodavatel v řádné lhůtě žádost o dodatečné informace, doručí příkazníkovi
zadavatele dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci, včetně přesného
znění žádosti, případně související dokumenty, ve lhůtách stanovených
zákonem.
S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu ke kvalifikační dokumentaci je
právním úkonem dodavatele, požaduje zadavatel, aby každý takovýto dotaz byl
podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Pro podání dotazů ke kvalifikační dokumentaci zadavatel stanoví výhradně
písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy zejména dotazy sdělené
telefonicky).

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti
o dodatečné
informace
(dotazu)
stejným
způsobem,
jakým
uveřejnil
kvalifikační dokumentaci (tj. na profilu zadavatele).

11.

Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:


Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,



dodavatelé sami ponesou
v zadávacím řízení.



dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla
narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení,
zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení
soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.



Zadavatel si vyhrazuje právo vyjasnit
dodavatele, a to v jakémkoliv rozsahu.

12.

veškeré

své

náklady

spojené

kvalifikaci

s účastí

kteréhokoliv

Části kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace obsahuje:
Část 1: Kvalifikační dokumentace

Údaje uvedené v kvalifikační dokumentaci vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen
řídit se při zpracování žádosti a předkládání informací o kvalifikaci.
V případě rozporu mezi údaji v oznámení zadávacího řízení a kvalifikační
dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení zadávacího řízení.
Kvalifikační dokumentace je vydávána pomocí
výdej kvalifikační dokumentace neprobíhá.

profilu

zadavatele.

V Praze dne 8. 4. 2016

Za správnost opisu Jitka Ulrychová, Veřejné zakázky s.r.o.
Veřejné zakázky s. r. o.

Fyzický

