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VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod

kvalifikační dokumentace

V této kvalifikační dokumentaci jsou uvedeny zadávací podmínky týkající se podání žádosti o účast
v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, která je je v souladu s § 55 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávána v užším řízení
podle § 58 zákona.
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A. KOMUNIKACE V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ E-ZAK
1. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, nestanoví-li zadavatel
v průběhu zadávacího řízení jinak.
2. Zadavatel preferuje vedení písemné komunikace s dodavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz (dále jen „E-ZAK“). Dodavatel může podat žádost
o účast pouze prostřednictvím E-ZAK. Bližší informace k E-ZAK jsou uvedeny v bodě B zadávací
dokumentace.

B. PODMÍNKY KVALIFIKACE
B.1 Obecná pravidla prokazování kvalifikace
1. Dodavatel prokáže kvalifikaci v souladu s § 74 až § 88, § 228 a § 234 zákona ve spojení s § 45 zákona
v rozsahu stanoveném v této kvalifikační dokumentaci.
2. Dodavatel může v žádosti o účast předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích (skenech) nebo,
není-li dále stanoveno jinak, nahradit předložení těchto dokladů čestným prohlášením. Zadavatel
doporučuje k prokázání kvalifikace použití formuláře žádosti o účast, který tvoří přílohu č. 1 této
kvalifikační dokumentace. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení
originálu nebo ověřené kopie dokladu.
3. Pokud bude dodavatel prokazovat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby ve smyslu § 83 zákona,
doporučuje zadavatel uvedení takové informace včetně identifikačních údajů jiné osoby a specifikace
dotčené části kvalifikace ve formuláři žádosti o účast. Dodavatel může v žádosti o účast nahradit
předložení dokladů podle § 83 odst. 1 písm. a) a c) zákona čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje
použití čestného prohlášení ve formuláři žádosti o účast. Dodavatel nemůže v žádosti o účast nahradit
předložení dokladů podle § 83 odst. 1 písm. b) a d) čestným prohlášením.
B.2 Základní způsobilost
1. Dodavatel k prokázání své základní způsobilosti v rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona předloží doklady
podle § 75 odst. 1 zákona.
2. Dodavatel může v žádosti o účast nahradit předložení dokladů podle tohoto bodu čestným prohlášením.
Zadavatel doporučuje použití čestného prohlášení ve formuláři žádosti o účast.
B.3 Profesní způsobilost
1. Dodavatel k prokázání své profesní způsobilosti předloží
a) v souladu s § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a
b) v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu provádění
staveb, jejich změn a odstraňování.
2. Dodavatel může v žádosti o účast nahradit předložení dokladu podle tohoto bodu čestným prohlášením.
Zadavatel doporučuje použití čestného prohlášení ve formuláři žádosti o účast.
B.4 Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.
B.5 Technická kvalifikace
1. Dodavatel k prokázání své technické kvalifikace předloží
a) v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona
i. seznam významných stavebních prací a
ii. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací,
b) v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam klíčových osob, které se budou podílet na plnění
veřejné zakázky,
c) v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci klíčových osob, které se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, v rozsahu
i. osvědčení o autorizaci,
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ii. strukturovaných životopisů a
iii. seznamu referenčních stavebních prací.
2. Doklady o technické kvalifikaci dodavatele musí obsahovat údaje v dále uvedeném rozsahu, ze kterých
bude jednoznačně vyplývat splnění zadavatelem požadované minimální úrovně technické kvalifikace.
B.5.1 Seznam významných stavebních prací
1. Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 10 let před
zahájením zadávacího řízení, který bude obsahovat alespoň 3 stavebních prací, a to
a) cena každé uvedené stavební práce byla min. 100 000 000 Kč bez DPH,
b) předmětem každé uvedené stavební práce byla novostavba nebo rekonstrukce vodního díla dle § 55
odst. 1 písm. a), d), f) nebo g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
c) alespoň 1 z uvedených stavebních prací zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci:
i. plavební komory I. anebo vyšší třídy dopravně významné vodní cesty dle § 6 vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech,
společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, v hodnotě min. 30
mil. Kč bez DPH, nebo
ii. betonové části tělesa přehradní hráze v hodnotě min. 30 mil. Kč bez DPH.
2. Seznam významných stavebních prací musí obsahovat alespoň
a) název stavební práce (název akce),
b) identifikační údaje poskytovatele (dodavatele nebo jiné osoby),
c) specifikaci prací poskytnutých poskytovatelem,
d) informace, ze kterých vyplývá splnění stanovených podmínek,
e) identifikační údaje objednatele,
f) dobu poskytnutí (rok a měsíc dokončení),
g) cenu v Kč bez DPH a
h) kontaktní údaje zástupce objednatele, u kterého lze ověřit uvedené skutečnosti.
3. K prokázání technické kvalifikace podle tohoto bodu může dodavatel použít významné stavební práce,
které poskytl společně s jinými dodavateli, a to
a) v rozsahu v jakém se na plnění významné stavební práce podílel, nebo
b) v plném rozsahu, pokud se na plnění významné stavební práce podílel alespoň v rozsahu 50 % její
ceny a zároveň nesl s jinými dodavateli společnou a nerozdílnou odpovědnost za její poskytnutí;
k prokázání této skutečnosti je dodavatel povinen v žádosti o účast předložit společenskou
nebo obdobnou smlouvu s jinými dodavateli vztahující se k dotčené významné stavební práci.
4. Dodavatel nemůže v žádosti o účast nahradit předložení seznamu významných stavebních prací
a případný doklad podle odstavce 3 písm. b) části věty za středníkem čestným prohlášením. Zadavatel
doporučuje použití seznamu významných stavebních prací ve formuláři žádosti o účast.
B.5.2 Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací
1. Dodavatel předloží osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací
uvedených v seznamu podle předchozího bodu.
2. Dodavatel nemůže v žádosti o účast nahradit předložení osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení
významných stavebních prací čestným prohlášením.
B.5.3 Seznam klíčových osob
1. Dodavatel předloží seznam klíčových osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,
který bude obsahovat alespoň 4 osoby, a to
a) 1 vedoucího projektu,
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b) 1 stavbyvedoucího,
c) 1 specialistu železobetonových a betonových konstrukcí,
d) 1 specialistu pro technologická zařízení staveb.
2. Pro účely tohoto bodu a následujících bodů se rozumí
a) vedoucím projektu odborně způsobilá osoba (zástupce dodavatele ve věcech technických dle znění
smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále jen „smlouva“), která vykonává manažerské vedení plnění
veřejné zakázky spočívající zejména v dohledu nad stavbyvedoucím, zabezpečuje vyhotovení
změnových listů dle smlouvy a oznámení claimů dodavatele,
b) stavbyvedoucím odborně způsobilá osoba (zástupce dodavatele ve věcech technických dle znění
smlouvy), která při plnění veřejné zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy, zejména vedení
stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky,
c) specialistou železobetonových a betonových konstrukcí odborně způsobilá osoba odpovědná za
plnění části předmětu veřejné zakázky na straně dodavatele týkající se realizace betonových a
železobetonových konstrukcí,
d) specialistou pro technologická zařízení staveb odborně způsobilá osoba odpovědná za plnění části
předmětu veřejné zakázky na straně dodavatele týkající se provádění technologických částí
předmětu plnění veřejné zakázky (provozní soubory PS 01 až PS 03 uvedené v soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
3. Žádná osoba uvedená v seznamu klíčových osob nemůže zastávat více než 1 pozici.
4. Dodavatel uvede, v jakém vztahu k dodavateli jsou osoby uvedené v seznamu klíčových osob.
5. Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení seznamu klíčových osob čestným prohlášením.
Zadavatel doporučuje použití seznamu klíčových osob ve formuláři nabídky.
B.5.4 Osvědčení o autorizaci klíčových osob
1. Dodavatel předloží osvědčení, ze kterých bude vyplývat, že
a) vedoucí projektu a stavbyvedoucí jsou autorizovanými inženýry pro obor stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě (dále jen „zákon o autorizaci“),
b) specialista pro technologická zařízení staveb je autorizovaným inženýrem pro obor technologická
zařízení staveb podle § 5 odst. 3 písm. f) zákona o autorizaci.
2. Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení osvědčení o autorizaci klíčových osob čestným
prohlášením, nejedná-li se o případ podle § 81 zákona ve spojení s § 45 odst. 3 větou poslední zákona.
B.5.5 Strukturované životopisy klíčových osob
1. Dodavatel předloží strukturované životopisy klíčových osob, ze kterých bude vyplývat, že
a) vedoucí projektu má min. 10 let praxe na pozici vedoucího projektu, projektového manažera
nebo jiné manažerské pozici zahrnující odpovědnost za vedení projektů, koordinaci podřízených
a komunikaci s klienty,
b) stavbyvedoucí má min. 10 let praxe na pozici stavbyvedoucího nebo jiné pozici zahrnující odborné
vedení provádění stavby nebo její ucelené části,
c) specialista železobetonových a betonových konstrukcí má min. 5 let praxe s pracemi
na železobetonových konstrukcích na pozici technolog železobetonových a betonových konstrukcí,
vedoucí realizace železobetonových a betonových konstrukcí nebo vedoucí zkušební laboratoře
pro betonové konstrukce,
d) specialista pro technologická zařízení má min. 5 let praxe s výkonem funkce technologa zařízení
staveb v oboru vodohospodářských staveb.
2. Strukturované životopisy klíčových osob musí obsahovat alespoň

Strana 5/7

VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod

kvalifikační dokumentace

a) názvy zaměstnavatelů nebo osob v jiném obdobném vztahu vůči klíčové osobě, u kterých klíčová
osoba získala praxi v rozsahu dle předchozího odstavce,
b) časové údaje o vzniku a skončení každého pracovního poměru nebo jiného obdobného vztahu
se zaměstnavatelem nebo osobou v jiném obdobném vztahu podle vůči klíčové osobě dle
předchozího písmene,
c) stručný popis pozice, ze kterého vyplyne splnění požadavku na praxi v rozsahu dle předchozího
odstavce.
3. Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení strukturovaných životopisů klíčových osob čestným
prohlášením.
B.5.6 Seznam referenčních stavebních prací a služeb klíčových osob
1. Dodavatel předloží seznam referenčních stavebních prací a služeb klíčových osob, ze kterého bude
vyplývat, že
a) vedoucí projektu se účastnil na pozici vedoucího projektu, projektového manažera nebo jiné
manažerské pozici zahrnující odpovědnost za vedení projektu, koordinaci podřízených a komunikaci
s klienty poskytnutí alespoň 1 stavební práce poskytnuté za posledních 10 let před zahájením
zadávacího řízení, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce vodního díla dle § 55 odst.
1 písm. a), d), f) nebo g) vodního zákona s minimální cenou ve výši 100 mil. Kč bez DPH,
b) stavbyvedoucí se účastnil na pozici stavbyvedoucího nebo jiné pozici spočívající v odborném vedení
provádění stavby nebo její ucelené části poskytnutí alespoň 1 stavební práci poskytnutou
za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem byla novostavba nebo
rekonstrukce vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a), d), f) nebo g) vodního zákona. Cena takové
stavební práce musí být min. 100 mil. Kč bez DPH, přičemž za její cenu se považuje
i. cena celé stavební práce v případě, že se dotčená osoba účastnila poskytnutí uvedené stavební
práce na pozici stavbyvedoucího celé stavby nebo jiné pozici spočívající v odborném vedení
provádění celé stavby, nebo
ii. cena ucelené části stavby v případě, že se osoba dle tohoto písmene účastnila poskytnutí
uvedené stavební práce na pozici stavbyvedoucího pouze ucelené části stavby nebo jiné pozici
spočívající v odborném vedení provádění pouze ucelené části stavby,
c) specialista železobetonových a betonových konstrukcí se účastnil na pozici specialisty
železobetonových a betonových konstrukcí poskytnutí alespoň 1 stavební práce poskytnuté
za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem byla novostavba nebo
rekonstrukce vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a), d), f) nebo g) vodního zákona s minimální cenou
ve výši 100 mil. Kč bez DPH a jež zároveň zahrnovala výstavbu železobetonových konstrukcí,
d) specialista pro technologická zařízení staveb se účastnil na pozici specialisty pro technologická
zařízení staveb poskytnutí alespoň 1 stavební práce poskytnuté za posledních 10 let před zahájením
zadávacího řízení, jejímž byla novostavba nebo rekonstrukce vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a),
d), f) nebo g) vodního zákona, jež zahrnovala realizaci hradící konstrukce nebo hradících konstrukcí
hydrotechnické stavby v min. hodnotě 20 mil. Kč bez DPH.
2. Seznam referenčních stavebních prací klíčových osob musí obsahovat alespoň
a) jméno a příjmení klíčové osoby,
b) název stavební práce (název akce),
c) specifikaci pozice vykonávané klíčovou osobou,
d) identifikační údaje poskytovatele stavebních prací,
e) název zaměstnavatele nebo osoby v jiném obdobném vztahu vůči klíčové osobě, pro kterou klíčová
osoba vykonávala dotčenou pozici, není-li shodná s poskytovatelem stavebních prací podle
předchozího písmene,
f) informace, ze kterých vyplývá splnění stanovených podmínek,
g) identifikační údaje objednatele stavebních prací,
h) dobu poskytnutí (rok a měsíc dokončení),
i) cenu v Kč bez DPH,
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j) kontaktní údaje zástupce objednatele stavebních prací, u kterého lze ověřit uvedené skutečnosti.
3. Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení seznamu referenčních stavebních prací klíčových
osob čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje použití seznamu referenčních stavebních prací
klíčových osob ve formuláři nabídky.

C. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
1. Dodavatel může podat žádost o účast pouze v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK.
2. Příslušná volba „Podat žádost o účast“ se ve lhůtě pro podání žádostí o účast zobrazuje na stránce
s informacemi k veřejné zakázce na profilu zadavatele pouze dodavateli registrovanému
a přihlášenému v E-ZAK. Bližší informace k použití E-ZAK jsou uvedeny v bodě B zadávací
dokumentace.

D. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Dodavatel může podat žádost o účast do 27. 6. 2019, 10:00 hod.

E. POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
1. Dodavatel předloží v žádosti o účast alespoň
a) formulář žádosti o účast nebo jiné rovnocenné doklady a
b) doklady o kvalifikaci dodavatele.
2. Formulář žádosti o účast, který tvoří přílohu č. 1 této kvalifikační dokumentace, předloží dodavatel
doplněný o požadované údaje a podepsaný dodavatelem. Účelem formuláře žádosti o účast je
zjednodušení zpracování žádosti o účast a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím
řízení, proto zadavatel doporučuje jeho použití. Dodavatel může formulář žádosti o účast nahradit
v žádosti o účast jinými rovnocennými doklady.
3. Doklady o kvalifikaci dodavatele předloží dodavatel v rozsahu a za podmínek stanovených v bodě B
této kvalifikační dokumentace.
4. V případě, že je v zadávací dokumentaci stanoveno nebo ze zákona vyplývá, aby byl určitý doklad nebo
dokument předložený v žádosti o účast podepsaný dodavatelem, bude takový doklad nebo dokument
podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud oprávnění takové
osoby jednat za dodavatele v odpovídajícím rozsahu nebude vyplývat z informací zapsaných
v obchodním rejstříku, předloží dodavatel v žádosti o účast doklad o oprávnění dotčené osoby jednat
za dodavatele v odpovídajícím rozsahu.
5. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil veškeré doklady a dokumenty v žádosti o účast
ve formátu *.pdf.
6. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil v žádosti o účast jednotlivé soubory s doklady
a dokumenty zkomprimované do jednoho archivu bez použití hesla ve formátu *.zip, *.rar nebo *.7z.
7. Dodavatel předloží žádost o účast v českém jazyce. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty
v žádosti o účast předloženy v cizím jazyce, musí být s výjimkou dokladů podle § 45 odst. 3 věty třetí
zákona předloženy společně s překladem do českého jazyka.

F. OTEVÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Zadavatel otevře žádosti o účast po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast. Otevírání žádostí o účast
je neveřejné.

G. SEZNAM PŘÍLOH KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
1. Formulář žádosti o účast
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