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Příloha č. 5 Zadávací dokumentace:

OBECNÉ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
Název veřejné zakázky

Pořízení propagačního videa

Druh řízení

výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zástupce:
e-mail:
telefon:

1.

Město Slatiňany
T. G. Masaryka 36, Slatiňany, PSČ 538 21
00270920
CZ00270920
MVDr. Ivan Jeník, starosta
mesto@slatinany.cz
469 660 232, +420 724 179 925

Rozsah požadavků na kvalifikaci

Každý dodavatel jako účastník výběrového řízení je povinen v rámci své nabídky prokázat splnění
kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným zadavatelem v Zadávací dokumentaci. Tyto „Obecné
podmínky prokazování kvalifikace“ blíže specifikují některé způsoby prokazování zadavatelem požadované
kvalifikace a posuzování takového prokazování kvalifikace ze strany dodavatele (účastníka). Tyto „Obecné
podmínky prokazování kvalifikace“ jsou součástí zadávacích podmínek výběrového řízení a jsou pro účast
dodavatele ve výběrovém řízení závazné.
Bližší specifikace konkrétních požadavků na prokázání splnění kvalifikace je stanovena
v Zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení.
Je-li níže v těchto Obecných podmínkách prokazování kvalifikace uváděn odkaz na zákon č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), je tento odkaz uváděn
pouze z důvodu bližšího popisu a specifikace příslušného institutu, který je tímto zákonem vymezen.

2.

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vydaný provozovatelem tohoto seznamu v souladu s ustanovením § 226 až 232 ZZVZ a za podmínek ZZVZ
stanovených. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje
tento výpis doklad prokazující:
a) profesní způsobilost ve smyslu § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než tři
měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

3.

Prokazování kvalifikace certifikátem v rámci Systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit Certifikát vydaný v rámci Systému
certifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 233 až 240 ZZVZ a za podmínek tímto zákonem stanovených,
kdy tento certifikát obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 239 ZZVZ, a údaje v něm uvedené jsou
platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Takto vydaný a platný certifikát
nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených údajů.
Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný
ve smyslu ustanovení § 239 odst. 3 ZZVZ (tj. nesmí být starší než jeden rok).

4.

Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat samostatně splnění základní
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způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).
Prokázání splnění ekonomické kvalifikace (je-li požadována), technické kvalifikace (je-li požadována)
či zbylé profesní způsobilosti (je-li požadována) (vyjma shora uvedené profesní způsobilosti v rozsahu
předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) prokazují všichni dodavatelé, podávající
společnou nabídku, společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob – blíže
viz čl. 5 těchto Obecných podmínek prokazování kvalifikace.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou
vůči veřejnému zadavateli a jiným osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, aby
dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak.

5.

Prokazování kvalifikace pomocí jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace (je-li požadována), technické
kvalifikace (je-li požadována) nebo profesní způsobilosti (je-li požadována) (vyjma profesní způsobilosti
v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence), požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat splnění kvalifikace odpovídající
základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).
Dodavatel je v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob povinen zadavateli
předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jiné osoby v rozsahu předložení výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím této jiné osoby,
c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti jiné osoby;
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) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a
nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
technickou kvalifikaci v rozsahu seznamu významných dodávek/služeb (včetně příslušných osvědčení),
seznamu techniků nebo technických útvarů (které se budou podílet na plnění veřejné zakázky) či osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci, předložil písemný závazek dle shora uvedeného písm. d), který bude
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou
kvalifikaci (je-li požadována), nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

6.

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.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem či příslušnými
právními předpisy. Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v
systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis) ve smyslu ustanovení §
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86 odst. 1 ZZVZ. Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce
a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního
řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

7.

Pravost a stáří dokladů prokazujících kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně v prosté
kopii či čestným prohlášením, umožňuje-li to zadavatel v Zadávací dokumentaci u konkrétního
požadavku na prokázání kvalifikace. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení k prokazování
kvalifikace musí být podepsána osobou oprávněnou dodavatele zastupovat (tj. statutárním orgánem
dodavatele, případně jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového
zmocnění této osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu předložení
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného
kvalifikačního kritéria (způsobilosti) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
Zadavatel má právo před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžádat předložení originálů
či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v originále či úředně
ověřené kopii předloženy ve výběrovém řízení. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
je na žádost zadavatele předložit. Nesplnění této povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či
úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace na žádost zadavatele, je důvodem pro
vyloučení dodavatele (účastníka) z výběrového řízení.

8.

Změny v kvalifikaci účastníka (dodavatele)

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke
změně kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních
dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo čestná
prohlášení k prokázání kvalifikace. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první účastníku výběrového řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků výběrového řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Nesplnění této povinnosti, tj. neoznámení změny v dokladech prokazujících splnění kvalifikace, je
důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka) z výběrového řízení.

9.

Objasnění kvalifikace či dokladů prokazujících kvalifikaci

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, a to zejména prostřednictvím
případné výzvy zadavatele k vysvětlení, objasnění či doplnění ve smyslu ustanovení § 46 ZZVZ. Dodavatel
je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

10.

Posouzení kvalifikace

Zadavatel provede posouzení kvalifikace u dotčených dodavatelů (účastníků) v souladu
s podmínkami Zadávací dokumentace, a to sám či prostřednictvím určené komise. Dodavatel, který
neprokáže splnění kvalifikace či některého ze zadavatelem stanovených kvalifikačních kritérií (způsobilostí)
v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost v případě změny kvalifikace u dodavatele (a to vše
zejména i přes případnou výzvu zadavatele k vysvětlení, objasnění či doplnění nabídky, pokud ji zadavatel
dotčenému dodavateli (účastníkovi) zašle), která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, může být
zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

