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Příloha č. 4 – Kvalifikační dokumentace

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO
VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU
TECHNOLOGIE:
„Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u Prostějova
(MIS)“

Zakázka:

Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u
Prostějova (MIS)

Druh zakázky podle jejího předmětu:

Dodávka

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
sb. o veřejných zakázkách v platném znění, a dle závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze platné
ke dni 18. 12. 2012, účinné od 1. 1. 2013

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova č. 50
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1.

Vymezení pojmů, základní ustanovení

1.1.

Tato kvalifikační dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci požadavků na kvalifikaci dodavatelů
shora uvedené zakázky.
Tato zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále pouze „ZVZ“ nebo „Zákon“) upravujících zjednodušené
podlimitní řízení.
Z těchto důvodů tedy v rámci tohoto zadávacího řízení zadavatel v souladu s ust. §62 odst. 3 Zákona
stanoví, že splnění kvalifikačních předpokladů uchazeči prokazují PŘEDLOŽENÍM ČESTNÉHO
PROHLÁŠENÍ, Z JEHOŽ OBSAHU BUDE ZŘEJMÉ, ŽE DODAVATEL KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
POŽADOVANÉ ZADAVATELEM SPLŇUJE.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a je důvodem pro uzavření
smlouvy s dalším uchazečem v pořadí.
Uchazeči tedy v rámci předkládaných nabídek splnění kvalifikace dokládají pouze čestným prohlášením
a až vítězný uchazeč před uzavřením smlouvy předkládá dokumenty uvedené u jednotlivých
kvalifikačních předpokladů v této kvalifikační dokumentaci (originály nebo ověřené kopie).

1.2.

Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí:
a) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České
republiky, nebo zahraniční dodavatel,
b) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
c) kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
d) kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání
splnění kvalifikace dodavatele,
e) subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která
má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
f) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení
zadávacího řízení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci či jiných
dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,
g) zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává
zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

1.3.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může k splnění kvalifikace (dokládáno až uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva –
vize výše) doložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaným provozovatelem seznamu (§§
125 – 132 Zákona, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 Zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 písm. a) až d) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění
těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů předloží dodavatel ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace.

1.4.

Certifikát
Dodavatelé mohou splnění kvalifikace doložit certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů (§§ 133 – 142 Zákona), který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona a pokud údaje
v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů (dokládáno až
uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva – vize výše). Certifikát musí být platný ve smyslu § 140
odst. 1 Zákona (tj. nesmí být starší než jeden rok).
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1.5.

Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle
§ 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel (nikoli pouze uchazeč, se kterým má být podepsána smlouva) je v takovém případě povinen
zadavateli předložit již jako součást nabídky:
1.5.1. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a
1.5.2. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) Zákona.

1.6.

Prokazování kvalifikace více dodavateli společně
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Pokud je tedy nabídka podávána dodavateli ve sdružení, doporučuje zadavatel, aby každý člen sdružení
doložil čestné prohlášení samostatně (s tím, že každé dokládané čestné prohlášení bude obsahovat
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona a prohlášení o těch částech
kvalifikace, které ten který člen sdružení za sdružení prokazuje.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit jako součást
nabídky také smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze
zakázky.

1.7.

Prokazování kvalifikace zahraniční osoby
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to
v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává,
je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace
způsobem podle § 51 odst. 7 Zákona.

1.8.

Dokládání originálů nebo ověřených kopií dokladů před podpisem smlouvy
Uchazeč, se kterým má být podepsána smlouva doloží v souladu s ust. §62 odst. 3 Zákona originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které jsou specifikovány níže u
jednotlivých kvalifikačních předpokladů.
Zadavatel v tomto smyslu stanoví, že z dokumentů dokládaných před podpisem smlouvy musí vyplývat,
že uchazeč požadovanou kvalifikaci splňoval ke dni podání nabídky (tímto není dotčena možnost
doložit dokumenty vydané ve lhůtě dle ust. §57 Zákona). Zadavatel tedy upozorňuje dodavatele, aby
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s touto skutečností počítal a případně si potřebné originály či ověřené kopie nezbytných dokumentů
obstaral již před podáním nabídky.
Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje možnost požadovat po tomto uchazeči, aby písemně objasnil
předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace ve smyslu ust. §59 odst. 4 Zákona.

2. Rozsah kvalifikace
2.1. Kvalifikaci splní dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona,
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 Zákona.

3. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona a způsob jejich
prokázání
3.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona, tedy
předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e) který není v likvidaci;
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f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) Zákona
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.

3.2. Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení.

3.2.1. Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva doloží před jejím uzavřením (originál nebo ověřenou kopii):
a) výpis z evidence Rejstříku trestů [čl. 3.1 písm. a) a b) výše],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [čl. 3.1
písm. f) výše],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [čl. 3.1 písm. h) výše],
d) čestné prohlášení [čl. 3.1 písm. c) až e) a g), i) až k) výše].
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 splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Dodavatel není oprávněn splnění
základních kvalifikačních předpokladů prokázat prostřednictvím subdodavatele.

4. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona a způsob jejich
prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) Zákona.

4.1. Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že v nabídce předloží čestné
prohlášení, ve kterém prohlásí, že:
•

je zapsán v obchodním rejstříku (je-li v něm zapsán) či obdobné evidenci (je-li v ní zapsán) - §54
písm. a) Zákona,

•

je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména že vlastní příslušná živnostenská oprávnění či licence („Výroba,
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“
nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.) - §54 písm. b) Zákona,

4.1.1. Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán (§ 54 písm. a) Zákona)
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Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (podle
toho, zda je zapsán v obchodním rejstříku či jiné evidenci dle zvláštních právních předpisů).
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (§
54 písm. b) Zákona) - „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení“ nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 54 písm. b) Zákona a odpovídající jeho prohlášení v čestném
prohlášení.
Pozn: Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím
subdodavatele, musí subdodavatel ve smyslu ust. § 51 odst. 4 písm. b) Zákona vykonávat pro zadavatele
komplexně všechny činnosti, na něž se vztahuje předmětný doklad o oprávnění k podnikání (v případě, že
součástí zakázky jsou činnosti, které nemá předmětný subdodavatel vykonávat, není pro splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu dodavatelem postačující, když požadovaným dokladem o oprávnění k vykonávání
těchto činností disponuje pouze předmětný subdodavatel, který tyto činnosti nemá vykonávat). Skládání
kvalifikace však v tomto případě považuje zadavatel za přípustné, tedy dodavatel je oprávněn pokrýt činnosti
tvořící předmět veřejné zakázky prostřednictvím dokladů o oprávnění k podnikání, kterými disponuje více
subdodavatelů (případně i přímo dodavatel), to samozřejmě za předpokladu, že subjekt, který daným
dokladem o oprávnění k podnikání disponuje, bude vykonávat odpovídající část dané zakázky.

5. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona a způsob jejich
prokázání
Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a)
a f) Zákona.

5.1. Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a)
zákona
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč tím, že v nabídce předloží čestné prohlášení (ve
smyslu čl. 1. této kvalifikační dokumentace), ve kterém prohlásí, že v období posledních 3 let realizoval
dodávky obdobných systémů, jako je předmět veřejné zakázky (dodávka místního informačního systému).
Čestné prohlášení musí obsahovat seznam realizovaných zakázek a součástí tohoto seznamu musí být:
• název zakázky (projektu),
• popis projektu - informace, zda zakázka obsahuje napojení na prvky lokálního varovného systému,
bezdrátový rozhlas s napojením na JSVV (Jednotný systém vyrozumění a varování) apod.,
• dobu plnění,
• místo plnění,
• cenu dodání v Kč bez DPH,
• identifikaci odběratele (název firmy – instituce – subjektu, sídlo, IČ, telefonický kontakt).
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že realizoval za dobu posledních 3 let min.
2 dodávky obdobných systémů, jako je předmět veřejné zakázky, z toho min. 1 zakázka musí obsahovat
napojení na prvky lokálního varovného systému a napojení na JSVV.
Každá z uvedených 2 požadovaných zakázek musí mít min. hodnotu ve výši 800 000,- Kč bez DPH.

5.1.1. Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží Seznam významných relevantních zakázek
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto seznamu musí
být:
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
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c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení
podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Tato osvědčení musí zahrnovat:
• název zakázky (projektu),
• popis projektu - informace, zda zakázka obsahuje napojení na prvky lokálního varovného systému,
bezdrátový rozhlas s napojením na JSVV (Jednotný systém vyrozumění a varování) apod.,
• dobu plnění,
• místo plnění,
• cenu dodání v Kč bez DPH,
• identifikaci odběratele (název firmy – instituce – subjektu, sídlo, IČ, telefonický kontakt).
Seznam významných relevantních zakázek realizovaných v posledních 3 letech a osvědčení musí být
shodná s čestným prohlášením předkládaným uchazečem v nabídce.
Další podstatné aspekty:
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele,
upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. §51 odst. 4 písm. b) Zákona musí daný subdodavatel vykonávat
pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), které rozsahem odpovídá jím
prokazované kvalifikaci. Dále platí, že účelem daného kvalifikačního předpokladu je zajištění toho, že danou
zakázku bude jako celek realizovat subjekt, který má dostatečné zkušenosti s realizací obdobných zakázek
(když dostatečnost zkušeností je dána obecně právě tím, že daný subjekt realizoval referenční zakázky
v požadovaném počtu a finančním objemu). Zadavatel tedy v tomto smyslu informuje dodavatele, že nebude
zpravidla považovat za postačující, pokud tento kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže v plném rozsahu
prostřednictvím subdodavatele, který bude realizovat pouze část zadávané zakázky, která svým rozsahem
neodpovídá kvalifikaci, kterou prokazuje.

5.2. Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. f)
zákona - doklady prokazující shodu požadovaného výrobku
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel tím, že v nabídce předloží čestné prohlášení,
že dodávaný výrobek má příslušná schválení:
- schválení bezdrátového místního informačního systému pracujícím za použití simplexního
digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění č. VOR/2/01.2010-1 Českého
telekomunikačního úřadu. Schválení vydáno Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -246661/PO-2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a
vyrozumění“,
- schválení elektronické sirény Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-2008)
na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“.

5.2.1. Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží příslušná schválení, tedy:
- schválení bezdrátového místního informačního systému pracujícím za použití simplexního
digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění č. VOR/2/01.2010-1 Českého
telekomunikačního úřadu. Schválení vydáno Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -246661/PO-2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a
vyrozumění“,
- schválení elektronické sirény Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-2008)
na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“.
Příslušná schválení musí být shodná s čestným prohlášením předkládaným uchazečem v nabídce.
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Další podstatné aspekty:
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele,
upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. §51 odst. 4 písm. b) Zákona musí daný subdodavatel vykonávat
pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), které rozsahem odpovídá jím
prokazované kvalifikaci.

6. Důsledky nesplnění kvalifikace
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném
zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 Zákona nebo
poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, bude zadavatelem v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 Zákona ze
zadávacího řízení vyloučen.
Rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace zadavatel bezodkladně
vyloučenému dodavateli písemně oznámí v souladu s § 60 odst. 2 Zákona.

7. Přílohy
Příloha č. 1

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

V Ostravě, dne 10. 7. 2013

………………………………………..
Ing. Petra Kozubková
QUANTUM CZ s.r.o.
společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
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