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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 Jakubská 121/1, 602 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 čl. 2.
1.3. Informace o zadávacím řízení
Zadavatel pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení a pro jasné vymezení požadavků
na kvalifikaci dodavatelů zpracoval tuto kvalifikační dokumentaci, která vymezuje závazné
požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se zadávacího
řízení veřejné zakázky.
2.

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.
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
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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).
3.

INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na
kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka
K1).
3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
45222100-0 | Výstavba zařízení na zpracování odpadu
45251140-4 | Výstavba tepelných elektráren
42320000-5 | Spalovny odpadů
45251250-8 | Výstavba tepláren s dálkovým rozvodem
45200000-9 | Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45220000-5 | Konstrukční a stavební práce
45232140-5 | Stavební práce vztahující se k přípojkám dálkového vytápění
51135110-1 | Instalace a montáž spaloven odpadů
45222000-9 | Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a
podchodů

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel,
který prokáže splnění požadavků:
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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 (odst. 4.3) a

d)

technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ (odst. 4.4), není-li uvedena odchylná úprava
od § 79 ZZVZ.

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

ve

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.
- 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.
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Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění základní
způsobilosti (doklady)

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

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis

a)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné z jiné obdobné evidence, pokud jiný
evidence;

právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Dodavatel

předloží

výpis

z

živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3
doklad o tom, že je dodavatel oprávněn písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o
b) podnikat
v rozsahu
specifikovaném živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zadavatelem;
a/nebo živnostenský list, resp. jiné
oprávnění k podnikání v oborech:
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
1. Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování;
2. Projektová činnost ve výstavbě.
Zadavatel

uzná

za

podnikatelského

průkaz

oprávnění

v

požadovaném oboru rovněž výpis z
živnostenského

rejstříku

nebo

živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání v
oboru

(či

oborech),

zadavatelem

který

bude

požadovanému

oboru

obsahově odpovídat (jedná se zejména
o živnostenské listy vydané za dříve
platné právní úpravy).
Osvědčení o autorizaci dle 5 odst. 3
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a
o výkonu
inženýrů

povolání
a

autorizovaných

techniků

činných

ve

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
popřípadě

potvrzení

o

zápisu

do

seznamu registrovaných osob dle § 23
odst. 6 písm. e) citovaného zákona,
pro obor:

c)

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo (i) pozemní stavby,
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
(ii) statika a dynamika staveb,
odbornou způsobilost zabezpečuje, a to
(iii) technologická zařízení staveb,
v rozsahu specifikovaném zadavatelem;
(iv) technika

prostředí

staveb,

specializace technická zařízení,
(v) požární bezpečnost staveb,
přičemž jedna osoba může prokázat
autorizaci (potvrzení) pro všechny/více
požadovaných oborů.
Doložení
požadavku

dokladu(ů)
postačuje

podle

tohoto

dodavatelem,

který byl v rámci zadávacího řízení
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
vybrán, tj. nemusí být předkládán(y)
v okamžiku podání žádosti o účast, ale
lze je(j) doložit v souladu s článkem
17.1 zadávací dokumentace až na
základě výzvy zadavatele; v takovém
případě uvede účastník v žádosti o
účast čestné prohlášení, že uvedenou
kvalifikaci bude jako vybraný dodavatel
splňovat.
Osvědčení dle § 13 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

d)

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo a o změně a doplnění některých zákonů
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím souvisejících s jeho zavedením, ve znění
odbornou

způsobilost

zabezpečuje,

a

v rozsahu specifikovaném zadavatelem;

to pozdějších předpisů, tj. oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřičských

činností v požadovaném rozsahu, a to
ve vztahu nejméně k jedné osobě.

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo
e)

disponuje

osobou,

odbornou

způsobilost

prostřednictvím Oprávnění podle § 8 vyhlášky č.
zabezpečuje, a to 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti

jejímž

v elektrotechnice.

v rozsahu specifikovaném zadavatelem.

Oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c)
zákona č. 174/1968 Sb., a to podle bodu
1 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.,

f)

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo o stanovení vyhrazených elektrických
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin
odbornou

způsobilost

zabezpečuje,

v rozsahu specifikovaném zadavatelem.

a

to a

o

bližších

podmínkách

jejich

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních) pro
třídu

II.

skupinu

A

elektrických

technických zařízení.
Oprávnění podle § 4 odst. 1 vyhlášky
doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo Českého úřadu bezpečnosti práce a
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím Českého báňského úřadu č. 18/1979
g)
odbornou způsobilost zabezpečuje, a to Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková
v rozsahu specifikovaném zadavatelem.

zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, a to pro
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění profesní

předloží

způsobilosti (doklady)
vyhrazená tlaková zařízení podle § 2
odst. 1 písm. a) a písm. b) této vyhlášky.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadavku na profesní způsobilost dle odst. 4.2 písm. a) zadávací 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.
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4.3. Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ
Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění

předloží

ekonomické kvalifikace (doklady)
Výkaz zisku a ztráty za poslední 3 účetní
období,

za

zpracovánu

která
či

má

dodavatel

má

povinnost

mít

zpracovánu účetní závěrku, jejíž součástí
je výkaz zisku a ztráty.
Jestliže dodavatel vznikl později, postačí,
předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku,
za která má zpracovánu či má povinnost
mít zpracovánu účetní závěrku.
Zadavatel současně v návaznosti na § 84
ZZVZ požaduje, aby alespoň jedna osoba,
výkaz zisku a ztráty, ze kterého bude vyplývat, která se účastní zadávacího řízení na
že celkový obrat dodavatele za 3 bezprostředně straně účastníka (ať již samotný účastník,
a)

předcházející uzavřená účetní období, za která poddodavatel, jiná osoba či jeden
dodavatel má zpracovánu či má povinnost mít z dodavatelů v případě společného

zpracovánu účetní závěrku, dosahoval ročního prokazování kvalifikace), prokázala sama
průměrný roční obrat ve výši nejméně
průměru ve výši nejméně 1,3 miliardy Kč.
700 milionů Kč za 3 bezprostředně
předcházející účetní období, za která tato
osoba má zpracovánu či má povinnost
mít zpracovánu účetní závěrku.
V případě prokázání této části kvalifikace
více osobami zadavatel požaduje, aby
tyto osoby nesly společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
O tom jsou povinny v žádosti o účast
doložit příslušný písemný závazek.
Zahraniční dodavatel prokazuje výši
celkového obratu obdobnými doklady dle
právního řádu země svého sídla.

4.4. Technická kvalifikace
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Ze seznamu významných zakázek musí
vyplývat alespoň následující údaje:
a) název objednatele,
b) předmět významné zakázky, z něhož
bude zřejmé naplnění všech dále
uvedených požadavků,
c) doba a místo realizace významné
zakázky,
d) finanční objem významné zakázky, jeli dále požadován,
e) kontaktní osoba objednatele, u které
bude

možné

realizaci

významné

zakázky ověřit, vč. kontaktního eseznam významných zakázek poskytnutých
a)

za

posledních

10

let

před

zahájením

mailu a telefonu,
f)

zadávacího řízení1;

informace

o

skutečnosti,

zda

významná zakázka byla realizována
i.

jen

dodavatelem

v pozici

generálního/hlavního dodavatele,
ii.

dodavatelem ve sdružení s jiným
dodavatelem či dodavateli, nebo

iii.

dodavatelem v roli poddodavatele;

V případech ad ii. a ad iii. musí být
v seznamu

z hlediska

věcného

a

finančního vymezeno, jaké činnosti
dodavatel na referenční významné
zakázce

realizoval

a

v jakém

finančním objemu tak, aby bylo
zřejmé

naplnění

požadavků

zadavatele na referenční významné
zakázky.

1

Zadavatel si vymiňuje právo u vybraných referenčních významných zakázek v rámci posouzení splnění
podmínek účasti po účastníkovi požadovat rovněž doložení osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
a dokončení konkrétní referenční významné zakázky, pokud bude mít pochybnost ohledně informací
uváděných dodavatelem.
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat,
že dodavatel v uvedeném období řádně
realizoval alespoň:
1. 3

významné

zakázky,

jejichž

předmětem byla alespoň
a) ve dvou případech výstavba nebo
rekonstrukce staveb v energetice2,
jejichž

součástí

technologických
finančním

byla

dodávka

částí

díla

objemu

o

těchto

technologických částí díla nejméně
300 mil. Kč bez DPH/stavba;
b) v jednom dalším případě výstavba
nebo

rekonstrukce

průmyslové

3

stavby nebo stavby v energetice o
finančním objemu nejméně 300
mil. Kč bez DPH;
2. 2

významné

předmětem

zakázky,
byly

jejichž

v každém

jednotlivém případě současně návrh4 a
montáž/instalace/výstavba
kotle

na

spalování

parního
směsného

komunálního odpadu o tepelném
příkonu alespoň 40 MW založeném na
technologii pohyblivého roštu, přičemž
Stavbou v energetice se pro účely kvalifkační dokumentace rozumí pouze stavební práce obsahující
výstavbu, rekonstrukci nebo instalaci v oblasti teplárenství, elektroenergetiky, výstavbu/rekonstrukci
kotelen či spaloven odpadů. Definice platí i pro další výskyty daného termínu v tomto dokumentu.
3
Průmyslovou stavbou se pro účely kvalifikační dokumentace rozumí pouze stavební objekty zařazené
dle Klasifikace stavebních děl CZ-CC do kategorie Budovy pro průmysl a skladování, a to v tomto rozsahu
(tj. následující kódy):
1251251125111 - Budovy pro průmysl
1251251125112 - Budovy pro výrobní energetiku
1251251125113 - Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
1251251125179 - Podzemní budovy pro průmysl
4
Návrhem se pro účely kvalifikační dokumentace rozumí dokumentace souborného řešení projektu Basic Design. Dokumentace souborného řešení projektu – Basic Design definuje všechna zařízení a
stavební objekty a jejich umístění v prostoru, přičemž jejím obsahem je: popis technologického procesu,
návrh základních parametrů všech technologických zařízení, schéma, rozhodující komponenty a zařízení,
základní požadavky na stavební část, dispozice všech budov a všech zařízení, filozofie řízení, umístění
stavby ve vybrané lokalitě a popis vlivu stavby na okolí.
2
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
taková významná zakázka musela
alespoň

v jednom

navržena

tak,

případě
aby

být

splňovala

požadavky EN standardů (evropských
norem) a splňovala veškeré podmínky
stanovené ve směrnici 2010/75/EU, o
průmyslových
prevenci

a

emisích (integrované
omezování

znečištění)

týkající se požadavků na „nejlepší
dostupné techniky“ (Best Available
Techniques

-

BAT)

dle

citované

směrnice, a to pro oblast spalování
směsného komunálního odpadu a
současně

muselo

významné
pravomocné

být

u

takové

zakázky

vydáno

integrované

povolení

IPPC dle § 13 odst. 3 zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a
o

omezování

znečištění,

o

integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
povolení

předpisů,
založené

či

obdobné

dle

směrnice

2010/75/EU, o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování
znečištění) týkající se požadavků na
„povolení“ (IPPC) dle čl. 1 bodu 7)
citované směrnice;
3. 2

významné

předmětem

zakázky,
byly

jejichž
v každém

jednotlivém

případě

montáž/instalace/výstavba

systému

čištění spalin pro zařízení na spalování
směsného komunálního odpadu o
průtoku spalin nejméně 75.000 Nm3/
hod.,

přičemž

taková

významná

zakázka musela alespoň v jednom
případě

být

navržena

splňovala požadavky
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
(evropských norem) a splňovat veškeré
podmínky

stanovené

ve

směrnici

2010/75/EU, o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování
znečištění) týkající se požadavků na
„nejlepší dostupné techniky“ (Best
Avialable Techniques – BAT) dle
citované směrnice, a to pro oblast
spalování

směsného

komunálního

odpadu a současně muselo být u
takové významné zakázky vydáno
pravomocné

integrované

povolení

IPPC dle § 13 odst. 3 zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a
o

omezování

znečištění,

o

integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
povolení

předpisů,
založené

či

obdobné

dle

směrnice

2010/75/EU, o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování
znečištění) týkající se požadavků na
„povolení“ (IPPC) dle čl. 1 bodu 7)
citované směrnice.

Tuto

část

kvalifikace

rovněž

splní

dodavatel v případě, že se jedná o
významné zakázky zahájené dříve než
v posledních 10 letech či později, pokud
byly v posledních 10 letech dokončeny,
nebo pokud probíhaly i po zahájení
zadávacího řízení, nebo pokud stále
probíhají, za předpokladu řádného splnění
všech výše uvedených parametrů ke dni
konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj.
řádné dokončení příslušné části významné
zakázky,

která

naplňuje

zadavatele na reference).
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Zadavatel

požaduje

u

každé

osoby

předložit vždy:
•

profesní životopis, z něhož bude
vyplývat

splnění

požadavků

zadavatele (u referenční zkušenosti, jeli níže požadována, uvede dodavatel
údaje, z nichž bude ověřitelné splnění
požadavku, a to včetně kontaktních
údajů na objednatele takové zakázky,
tedy kontaktního e-mailu a telefonu),
•

údaj

o

tom,

zda

je

osoba

v

pracovněprávním či jiném vztahu
k dodavateli (v takovém případě uvede
dodavatel v jakém),
•

doklady, z nichž bude vyplývat splnění
požadavků zadavatele na vzdělání či
odbornou

odborné

kvalifikaci

fyzických

(příslušný

doklad o vzdělání / osvědčení /

osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a
c)

způsobilost

autorizace/oprávnění,

osob,

je-li

níže

vyžadováno).

odpovědných za poskytování stavebních prací

Dodavatel předloží doklady o odborné
kvalifikaci pro následující osoby:
1) Vedoucí

projektu

(Project

Manager)
tato osoba musí mít:
•

zkušenosti s řízením týmu dodavatele
po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích
měsíců v posledních 10 letech před
zahájením zadávacího řízení na pozici
vedoucího
nejméně

projektu
2

při

realizaci

významných

zakázek

naplňujících požadavky dle odst. 4.4
písm. a) bodu 1 písm. a) a/nebo b)
kvalifikační dokumentace;
•

zkušenosti s řízením týmu dodavatele
po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích
měsíců v posledních 10 letech před
zahájením zadávacího řízení na pozici
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
vedoucího
nejméně

projektu
2

při

realizaci

významných

zakázek

naplňujících požadavky dle odst. 4.4
písm. a) bodu 1 písm. a) a/nebo b),
a/nebo

bodu

2

kvalifikační

dokumentace (nikoliv však nutně v
oblasti

spalování

komunálního

směsného

odpadu,

přičemž

alespoň v jednom případě se muselo
jednat o stavbu zhotovenou formou
Design & Build5, přičemž uvedená
osoba řídila tým dodavatele v části
projektování i stavby;
2) Hlavní inženýr projektu (Chief
Design Engineer)
tato osoba musí mít:
a) zkušenost

na

pozici

hlavního

inženýra projektu (Chief Design
Engineer) po dobu nejméně 12 po
sobě jdoucích měsíců v posledních
10

letech

zadávacího
projektování

před

zahájením

řízení
a

s

realizací

výstavby

nebo

rekonstrukce nejméně 1 spalovny6,
jejíž

součástí

montáž/instalace/výstavba

byla
kotle

s minimálními parametry dle odst.
4.4 písm. a) bodu 2, kdy taková
zakázka musela splňovat veškeré
podmínky stanovené ve směrnici
2010/75/EU,

o

průmyslových

emisích (integrované prevenci a
Pojmem Design & Build se pro účely kvalifkační dokumentace rozumí kompletní zajištění
návrhu/projektování a realizace stavby dodavatelem ve smyslu stavby „na klíč“, tak jak je pojato ve FIDIC
Yellow book (Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu) ve verzi
edice z r. 1999 nebo novější.
6
Spalovnou se pro účely kvalifikační dokumentace rozumí zařízení pro spalování odpadu naplňující
požadavky podle § 23 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
či obdobné zařízení na spalování dle požadavků vymezených v rámci čl. 3 bodu 4 Směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2000/76/ES ze dne 4.12.2000.
5
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
omezování znečištění) týkající se
požadavků na „nejlepší dostupné
techniky“

(Best

Available

Techniques - BAT) dle citované
směrnice, a to pro oblast spalování
směsného komunálního odpadu;
b) další zkušenost na pozici hlavního
inženýra projektu (Chief Design
Engineer) po dobu nejméně 12 po
sobě jdoucích měsíců v posledních
10

letech

zadávacího

před

zahájením

řízení

s realizací

stavby zhotovenou formou Design
& Build6, přičemž
• uvedená osoba působila v roli
Hlavního inženýra projektu jak
při realizaci projekční, tak i
stavební části plnění a
• tato stavba zahrnovala výstavbu
nebo

spalovny7

rekonstrukci

s kapacitou
odpadu

spalovaného

nejméně

100

tisíc

tun/rok nebo výstavbu nebo
rekonstrukci

stavby

2

v energetice s výkonem zařízení
pro výrobu elektřiny nejméně 10
MWe.
3) Stavbyvedoucí (Site Manager)
tato osoba musí mít:
•

odbornou způsobilost autorizovaného
inženýra

ve

smyslu

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, v oboru
„Pozemní

stavby“

nebo

„Technologická zařízení staveb“;
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
•

alespoň

2

zkušenosti

stavbyvedoucího
realizaci

na

pozici

odpovědného

stavby

dle

za

zvláštních

právních předpisů po dobu nejméně
12 měsíců v posledních 10 letech před
zahájením

zadávacího

realizaci

řízení

při

výstavby/rekonstrukce

nejméně 2 spaloven7 s kapacitou
spalovaného odpadu nejméně 100 tis.
tun/rok nebo staveb v energetice2
s výkonem

zařízení

pro

výrobu

elektřiny nejméně 10 MWe (případně
jedné

spalovny

a

v energetice

jedné

stavby

s požadovanými

parametry).
Doložení

dokladu(ů)

o

odborné

způsobilosti (tj. autorizace) příslušných
fyzických osob postačuje dodavatelem,
který

byl

v rámci

zadávacího

řízení

vybrán, tj. nemusí být předkládán(y)
v okamžiku podání žádosti o účast, ale lze
je(j) doložit v souladu s článkem 17.1
zadávací dokumentace až na základě
výzvy

zadavatele;

v takovém

případě

uvede účastník v žádosti o účast čestné
prohlášení, že uvedenou kvalifikaci bude
jako vybraný dodavatel splňovat.
Zadavatel požaduje předložení certifikátu
systému řízení jakosti vydaného pro
dodavatele podle české technické normy
ČSN EN ISO 9001:2015 (či aktuálnější)
d)

popis opatření dodavatele k zajištění kvality;

akreditovanou osobou nebo certifikátu
rovnocenného certifikátu vydaného podle
uvedené

české

technické

normy

akreditovanou osobou v členském státě
Evropské unie, a to pro oblast provádění
pozemních či technologických staveb.
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Část 0 – Zadávací dokumentace
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání splnění technické

předloží

kvalifikace (doklady)
Zadavatel požaduje předložení certifikátu
systém

managementu

bezpečnosti

a

ochrany zdraví při práci vydaného pro
dodavatele podle české technické normy
OHSAS 18001 či ČSN EN ISO 45001 (či
e)

popis opatření dodavatele k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

aktuálnější) akreditovanou osobou, a to
pro oblast provádění pozemních či
technologických staveb, jenž je zaveden
a používán v organizaci účastníka nebo
certifikátu

rovnocenného

vydaného

v členském státě Evropské unie, přičemž
takový

certifikát

musí

být

vydaný

akreditovanou osobou.
Zadavatel požaduje předložení certifikátu
systému
životního

řízení

z

prostředí

hlediska

ochrany

vydaného

pro

dodavatele podle české technické normy
ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou,
nebo certifikátu rovnocenného, vydaného
f)

opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany
životního prostředí.

podle uvedené české technické normy
akreditovanou osobou v členském státě
Evropské
registraci

unie,

případně

v systému

dokladu

řízení

o

a auditu

z hlediska ochrany životního prostředí
(EMAS), a to ve všech případech pro
oblast

provádění

pozemních

či

technologických staveb.

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,
není-li tak výslovně u konkrétního požadavku připuštěno.
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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, ve znění pozdějších předpisů, 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.
Pro jazyk dokladů platí odstavec 6.2 kvalifikační dokumentace.
5.2. Doklady předkládané vybraným dodavatelem
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele (tj. po
podání finálních nabídek), vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v
elektronické podobě (viz čl. 2 kvalifikační dokumentace).
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).
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
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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 část profesní způsobilosti (odst. 4.2 písm. a) kvalifikační
dokumentace) každý z těchto dodavatelů samostatně v plném rozsahu.
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. Důsledek nesplnění kvalifikace
Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadavatelem,
bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
6. PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
6.1. Podmínky pro podání žádosti o účast v elektronické podobě
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.
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Adresa pro podání žádosti o účast: https://zakazky.sako.cz/
6.2. Ostatní náležitosti žádosti o účast (jazyk, obsah)
Žádost o účast musí být zpracována ve všech částech v českém či slovenském či anglickém
jazyce 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.
6.3. Lhůta pro podání žádostí o účast
Lhůta pro podání žádostí o účast je stanovena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.
7. SNÍŽENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ
Zadavatel si dle § 61 odst. 5 ZZVZ ve vazbě na § 111 ZZVZ vyhrazuje možnost provést
snížení počtu účastníků (ve fázi po podání žádostí o účast a před odesláním výzvy k podání
předběžných nabídek), a to tak, aby výzvu k podání předběžné nabídky bylo možné
odeslat 4 účastníkům, pokud bude podán dostatečný počet žádostí o účast a/nebo
dostatečný počet účastníků prokáže splnění kvalifikace (v opačném případě nebude
snížení počtu účastníků provedeno).
7.1. Pravidla snižování počtu účastníků
Počet účastníků, kteří podají žádost o účast a splní podmínky účasti, bude snížen dle níže
uvedeného kritéria.
Kritérium:
Počet významných prací spočívajících v realizaci výstavby/montáže a uvedení do
provozu technologie „chute to stack“ 7 pro energetické využití odpadů
Seznam významných prací pro účely snížení počtu účastníků podle tohoto kritéria uvedou
účastníci jako součást podávané žádosti o účast, a to s informacemi ve stejném rozsahu,
jako jsou požadovány v čl. 4.4 písm. a) (způsob prokázání splnění technické kvalifikace)8.
Může se jednat jak o významné práce, jejichž prostřednictvím účastník prokazuje splnění
technické kvalifikace podle odst. 4.4, tak i referenční významné práce odlišné, pokud naplní
požadavky tohoto kritéria.
7.2.

V rámci kritéria pro snížení počtu účastníků budou zohledněny významné práce,

které spočívaly ve výstavbě/montáži a uvedení do provozu technologie „chute to stack“8
pro energetické využití odpadů a které dále splňují kumulativně oba následující požadavky:
Pojmem „chute to stack“ se rozumí část prací zahrnující výstavbu/montáž a uvedení do provozu
kompletní technologie, tj. od násypky kotle po výstupní hrdlo spalinovodu před napojením na komín
včetně souvisejících pomocných provozů; uvedené naopak nezahrnuje stavební práce spočívající ve
výstavbě základů stavby, sloupů, příček a stavebním uchycení technologie k základům stavby.
8
Zadavatel si obdobně vymiňuje právo vymezené v pozn. pod čarou 1 výše (požadovat u vybraných
stavebních prací rovněž doložení osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení konkrétní
stavební práce).
7
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a) byly realizovány (řádně dokončeny) v posledních 7 letech před zahájením zadávacího
řízení;
b) jednalo se o zařízení pro energetické využití odpadů o kapacitě spalovaného odpadu
alespoň 100 tis. tun/rok.
Za každou významnou práci naplňující kritéria dle tohoto odstavce kvalifikační
dokumentace obdrží účastník 1 bod.

7.3.

Maximální počet hodnocených referenčních zakázek u účastníka zadávacího

řízení v rámci tohoto kritéria je 10 (tj. max 10 bodů). Každá hodnocená referenční zakázka
může být u účastníka zohledněna pouze jednou.
7.4.

V rámci procesu snižování počtu účastníků uspějí první 4 účastníci s nejvyšším

součtem bodových hodnot. Účastníci, kteří neuspějí (budou na dalších místech pořadí),
budou ze zadávacího řízení vyloučeni. Pokud se však na 4. místě v rámci procesu snižování
počtu účastníků umístí více účastníků s totožnou přiřazenou bodovou hodnotou, uspějí při
snížení všichni tito účastníci (tj. počet účastníků po snížení bude v tomto případě vyšší než
4 a všichni takoví účastníci budou vyzváni k podání předběžných nabídek).
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