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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB
1.1

Zadavatel

Název zadavatele

SAKO Brno, a.s.

Sídlo zadavatele

Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČO zadavatele

60713470

Profil zadavatele

https://zakazky.sako.cz/

1.2

Zástupce zadavatele

Zástupcem zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal
s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO 28305043 e-mail:
vz@mt-legal.com. Zástupce zadavatele je v souladu s ust. § 43 ZZVZ pověřen výkonem
zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení a je taktéž pověřen k přijímání případných
námitek dodavatelů dle ust. § 241 a násl. ZZVZ (tím není dotčeno oprávnění statutárního
orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele). Zástupce zadavatele zajišťuje na straně zadavatele
též komunikaci dle odst. 2.
1.3

Předběžné tržní konzultace a osoby podílející se na přípravě zadávací
dokumentace

Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní
konzultace.
Níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele:
Části zadávací dokumentace vypracované

Označení osoby

odlišnou osobou
Organizačně-právní části zadávací

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jana

dokumentace

Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO 28305043

Pojistný program dle Přílohy č. 1 zadávací

Eurovalley s.r.o., se sídlem Příkop 838/6,

dokumentace

Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 29368324
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KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Veřejná

zakázka

je

zadávána

v plném

rozsahu

elektronicky

prostřednictvím

certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“),
dostupného na adrese https://zakazky.sako.cz/. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího
řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem
probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje.
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Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji.
Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele (pro získání možnosti přihlášení do
systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému
FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/registrace, na které lze nalézt všechny podrobnosti a návody
k registraci). Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je uveden
v uživatelské příručce s názvem „E-ZAK, verze 5 – elektronický nástroj pro veřejné zakázky a
elektronická aukční síň - uživatelská příručka pro dodavatele systému E-ZAK.“ Zadavatel
upozorňuje, že registrace neproběhne okamžitě a podléhá akceptaci administrátorem systému
v délce do 48 hodin v pracovní dny; v případě nedostatků v žádosti o registraci může dojít i
k zamítnutí registrace.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na adrese https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAKManual-Dodavatele.pdf.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele,
odpovídá vždy dodavatel. Zadavatel v souladu se ZZVZ požaduje, aby nabídky byly řádně
zašifrovány, přičemž šifrování je realizováno prostřednictvím elektronického nástroje.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje
je možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz,
obvykle dostupné v pracovních dnech v rozmezí 8:00-17:00).
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INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí Stavebně-montážního pojištění (Pojištění
budovaného díla a Pojištění ušlého budoucího zisku investora) a Pojištění odpovědnosti pro
projekt SAKO OHB II – linka K1.
Podrobné

vymezení

předmětu

veřejné

zakázky,

včetně

technických

podmínek

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací
dokumentace.
3.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

kód CPV 66510000-8 | Pojištění
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kód CPV 66516000-0 | Pojištění odpovědnosti za škodu
kód CPV 66515200-5 | Pojištění majetku
kód CPV 66515410-0 | Pojištění proti finanční ztrátě
4

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který
prokáže splnění požadavků:
a)

základní způsobilosti podle ust. § 74 a § 75 ZZVZ (odst. 4.1),

b)

profesní způsobilosti podle ust. § 77 ZZVZ (odst. 4.2),

c)

ekonomické kvalifikace podle ust. § 78 ZZVZ, je-li požadována (odst. 4.3) a

d)

technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ, je-li požadována (odst. 4.4).

4.1

Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
a)

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
- každou právnickou osobu a

právnická osoba, musí podmínku splňovat tato - každou fyzickou osobu,
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu pro niž je dle ZZVZ a zadávacích
této právnické osoby a osoba zastupující tuto podmínek vyžadován.
právnickou

osobu

v

statutárním

orgánu

dodavatele;
Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím
pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.
Pobočka závodu, která má sídlo na území České
republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za
dodavatele se sídlem v České republice.
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Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)
- Potvrzení příslušného finančního
úřadu

nemá v České republice ani v zemi svého sídla a
b)

v evidenci

daní

zachycen

splatný

daňový

nedoplatek;

- Čestné prohlášení dodavatele ve
vztahu ke spotřební dani, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního požadavku.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
c)

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále jednoznačně vyplývá splnění tohoto
na veřejné zdravotní pojištění;

kvalifikačního požadavku.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále Potvrzení

d)

příslušné

okresní

správy

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociálního zabezpečení.
politiku zaměstnanosti;
- Výpis z obchodního rejstříku,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena

nebo

nucená správa podle jiného právního předpisu - čestné prohlášení dodavatele ve
nebo v obdobné situaci podle právního řádu vztahu k naplnění tohoto požadavku

e)

v případě,

země sídla dodavatele.

že

dodavatel

není

v obchodním rejstříku zapsán.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku
zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).
Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.
4.2

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
předloží

a)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence.

Způsob prokázání splnění profesní
způsobilosti (doklady)
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
předloží

Způsob prokázání splnění profesní
způsobilosti (doklady)
Doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím
zakázky,

zejména

doklad o tom, že je dodavatel oprávněn provozování
b) podnikat

v

rozsahu

zadavatelem

předmětu

veřejné

povolení

pojišťovací

k

činnosti

specifikovaném udělené ČNB dle zákona č. 277/2009
Sb., o pojišťovnictví, v platném znění
(např. obdobné povolení opravňující
pojišťovnu z jiného členského státu EU
provozovat pojišťovací činnost na
území České republiky)

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadavku na profesní způsobilost dle odst. 4.2 písm. a) kvalifikační dokumentace nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení
zadávacího řízení starší 3 měsíců).
Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného
v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění
požadavků na profesní způsobilost.
4.3

Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ

Pro toto zadávací řízení se nepoužije.
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4.4

Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel,

Způsob prokázání splnění technické

který předloží

kvalifikace (doklady)
Předložení

seznamu

významných

zakázek,

v němž budou uvedeny alespoň následující
údaje:
a) název objednatele,
b) předmět významné zakázky,
c) doba realizace významné zakázky,
d) finanční objem významné zakázky, je-li dále
požadován,
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude
možné realizaci významné zakázky ověřit,
vč. kontaktního e-mailu a telefonu,
f) informace o skutečnosti, zda významná
zakázka byla realizována
i.
seznam
a)

významných

jen

dodavatelem

v

pozici

generálního/hlavního dodavatele,

zakázek

ii.

realizovaných v posledních 5 letech před

dodavatelem ve

sdružení

s jiným

dodavatelem či dodavateli, nebo

zahájením zadávacího řízení;

iii. dodavatelem v roli poddodavatele
Ze

seznamu

významných

zakázek

musí

jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném
období (tj. v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení) realizoval alespoň tyto
významné zakázky:
1. 2

významné

zakázky,

jejichž

předmětem bylo stavebně-montážní
all-risks pojištění pro individuální
investiční

projekt

v

hodnotě

budovaného díla minimálně 1 mld. Kč
bez DPH,
2. 2

významné

zakázky,

předmětem

bylo

odpovědnosti

pro

investiční

projekt

průběžné

pojištění
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jejichž
pojištění

individuální
(tedy

nikoliv

odpovědnosti

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel,

Způsob prokázání splnění technické

který předloží

kvalifikace (doklady)
společnosti) s limitem pojistného plnění
pro dobu trvání pojištění minimálně 200
000 000 Kč.
Není-li stanoveno jinak, kvalifikaci rovněž splní
dodavatel v případě, že se jedná o významné
zakázky zahájené dříve než v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení, pokud byly
v takových posledních 5 letech dokončeny, nebo
pokud probíhaly i po zahájení zadávacího řízení,
nebo pokud stále probíhají, za předpokladu
splnění výše uvedených parametrů ke dni konce
lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné
dokončení příslušné části významné zakázky,
která

naplňuje

požadavky

zadavatele

na

reference).
Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech
doložených významných služeb, u kterých
nebude subjekt prokazující kvalifikaci v pozici
jediného generálního dodavatele zakázky, tedy
u pojistných smluv, u nichž je dodavatel zahrnut
v soupojištění, musel účastník vystupovat jako
vedoucí pojistitel soupojištění.
Za předpokladu, že některé významné referenční
zakázky budou naplňovat parametry více výše
uvedených

požadavků

zadavatele

dle

jednotlivých bodů, splnění shora uvedených
bodů kvalifikace lze v rámci příslušné významné
(referenční) zakázky kombinovat, tzn. lze použít
při naplnění všech podmínek určitou referenci
pro naplnění více kritérií technické kvalifikace
současně

při

zachování

předložení

požadovaného počtu 4 referencí.
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min.

5

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
5.1

Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých
kopiích (např. v naskenované podobě). Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu
zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu dokladu
v elektronické podobě. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nepřipouští, aby účastník
nahradil předložení dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné. V ČR jde zejména o
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo
-výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do
českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si
vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit
k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
5.2

Doklady předkládané vybraným dodavatelem

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě
v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě (viz článek 2).
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení,
které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele
(v takovém případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru) či se
může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované
konverze převeden do elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).
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Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní
správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
5.3

Prokázání 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 a ZZVZ.
Potvrzení pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k
•

daňovým nedoplatkům Finanční úřad pro Prahu 1,

•

nedoplatkům na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti Pražská správa sociálního zabezpečení.

5.4

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti, ekonomické
kvalifikace nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a zadávací
dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle odst. 4.2 písm. a)
kvalifikační dokumentace).
Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného
koncernu jako účastník.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle odst. 4.1 kvalifikační
dokumentace (ust. § 74 a § 75 ZZVZ) jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 4.2 písm. a)
kvalifikační dokumentace (ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) jinou osobou,

c)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby, a

d)

písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem)
k poskytnutí konkrétního 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 viz ust. § 83 odst. 2 ZZVZ.

5.5

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní způsobilost (odst. 4.1 kvalifikační
dokumentace) a profesní způsobilost (odst. 4.2 písm. a) kvalifikační dokumentace) každý
z těchto dodavatelů samostatně v plném rozsahu.
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Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:
a)

Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený
pro komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;

b)

Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např.
smlouva), z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a
nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

5.6

Poddodávky

V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje
zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ v nabídce předložit seznam poddodavatelů (tzv.
poddodavatelské schéma), pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tím není dotčena výlučná odpovědnost
účastníka za poskytování řádného plnění.
V poddodavatelském schématu musí být mimo jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých
účastník prokazuje kvalifikační předpoklady (jsou-li nějací), a to v tom rozsahu (plnění na
zakázce), v jakém se budou podílet na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části
plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze
specifikace předmětu výběrového řízení uvedené v zadávacích podmínkách.
Účastník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž
nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými
kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci
výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat
na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout,
pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
5.7

Důsledek nesplnění kvalifikace

Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávací
dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o
vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ z těchto důvodů ze
zadávacího řízení vyloučen.
6

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
6.1

Podmínky pro podání žádosti o účast v elektronické podobě
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Žádost o účast lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického
nástroje dle čl. 2 zadávací dokumentace. Žádost o účast musí být šifrována v souladu s
požadavky právních předpisů a elektronického nástroje.
Adresa pro podání žádosti o účast: https://zakazky.sako.cz/
6.2

Ostatní náležitosti žádosti o účast (jazyk, obsah)

Pro požadavky na jazyk žádosti o účast platí totéž, co pro požadavky na jazyk předběžné
nabídky (čl. 8.3 zadávací dokumentace) s výhradou dokumentů, pro něž je dle příslušných
ustanovení ZZVZ vyžadováno předložení výhradně v českém či slovenském jazyce či se
vyžaduje jejich překlad do českého jazyka.
Zadavatel doporučuje podání žádosti o účast v následující struktuře:
•

krycí list s identifikačními údaji dodavatele (§ 28 písm. g) ZZVZ);

•

obsah žádosti o účast;

•

doklad (např.: smlouva) dle čl. 5.5 Kvalifikační dokumentace v případě společné účasti
dodavatelů;

•

doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele;

•

ostatní dokumenty, které bude dodavatel považovat za vhodné.

6.3

Lhůta pro podání žádostí o účast

Lhůta pro podání žádostí o účast je stanovena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V Brně dne el. podpisu

Mgr. Dominik Dudycha
Digitální podpis:
24.08.2022 10:32

SAKO Brno, a.s.
právně zastoupený
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
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