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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo zadavatele

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

IČO zadavatele

00216208

Osoba oprávněná zastupovat

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan

zadavatele

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové, na základě plné moci

Adresa profilu zadavatele

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html

1.2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, adresa k doručování: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, e-mail: vz@mtlegal.com. Kontaktní osoba je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských
činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných
námitek dodavatelů dle § 241 a násl. ZZVZ.
1.3. Předběžná tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací
dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace.
Informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, identifikace osob, které se na
předběžné tržní konzultaci podílely, a podstatné informace, které byly obsahem předběžné
tržní konzultace, jsou uvedeny v příloze č. 5 této kvalifikační dokumentace.
Zadavatel dále uvádí, že na vypracování níže uvedených částí zadávací dokumentace se
podílely osoby odlišné od zadavatele, a to konkrétně:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,
se sídlem Brno - Brno-město, Jakubská 121/1,
602 00,

Zadávací dokumentace včetně
příloh

adresa k doručování: Jugoslávská 620/29, 120
00 Praha 2
IČO: 28305043
a
HAVEL
kancelář
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&

PARTNERS

s.r.o.,

advokátní

se sídlem Praha 1 Nové Město, Na Florenci
2116/15, 110 00
IČO: 264 54 807
Dokumentace

pro

změnu

územního

rozhodnutí bez části E – Dokladová část
(příloha č. 7 zadávací dokumentace pro
druhou fázi zadávacího řízení)

Bogle Architects s.r.o.
se sídlem: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1
IČO: 24818321

1.4. Informace o zadávacím řízení
Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. ZZVZ.
Jednací řízení s uveřejněním probíhá ve třech fázích, nejprve dochází k podání žádosti o účast
(prokázání splnění kvalifikace – první fáze) a teprve po jejich posouzení zadavatel vyzývá
účastníky zadávacího řízení k podání předběžných nabídek v souladu se ZZVZ. Předběžnou
nabídku může podat pouze ten účastník zadávacího řízení, který byl zadavatelem vyzván
k podání předběžné nabídky (účastník zadávacího řízení, který prokázal splnění kvalifikace –
druhá fáze). Vyzvaní účastníci nemohou podat společnou předběžnou nabídku.
Následně zadavatel může s účastníky zadávacího řízení jednat o jejich předběžných nabídkách
(zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky vyjma minimálních
technických podmínek dle čl. 15 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení a
v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ. Předběžnou nabídku může účastník zadávacího řízení po dobu
jednání se zadavatelem (pouze v této fázi) upravovat, s výjimkami dle čl. 7 zadávací
dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení. Předběžná nabídka není pro zadavatele ani
účastníka zadávacího řízení závazná (s výjimkou uplatněné výhrady dle § 61 odst. 8 ZZVZ – viz
níže) a účastník zadávacího řízení se může rozhodnout nepodat (konečnou) nabídku dle § 61
odst. 11 ZZVZ.
Zadavatel si však zároveň v souladu s § 61 odst. 8 ZZVZ vyhrazuje právo nejednat
o předběžných nabídkách a zadat veřejnou zakázku na základě předběžných nabídek. Tato
výhrada se uplatní pouze za předpokladu, že nabídka účastníka, která bude vyhodnocena v této
fázi jako nejkvalitnější (tj. obdrží v součtu nejvyšší počet bodů v dílčích hodnotících kritériích
kvality), bude současně i celkově nejvýhodnější (tj. účastník, který získal v součtu nejvyšší počet
bodů za dílčí hodnotící kritéria B. a C dle čl. 7 zadávací dokumentace pro druhou fázi
zadávacího řízení, se umístí jako první v pořadí v rámci celkového hodnocení nabídek).
V případě, že by účastník zadávacího řízení, jehož předběžná nabídka byla vybrána jako
nejvýhodnější ve smyslu předchozí věty, odmítl poskytnout součinnost k uzavření smlouvy či
odstoupil ze zadávacího řízení (a to před oznámením rozhodnutí o výběru i po něm), vyhrazuje
si zadavatel právo dále jednat o předběžných nabídkách s ostatními účastníky zadávacího
řízení.
Zadavatel tedy po obdržení předběžných nabídek buď uplatní výhradu nejednat (viz předchozí
odstavec), nebo odešle účastníkům, kteří podali předběžnou nabídku, pozvánku k jednání
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o předběžných nabídkách. V případě jednání bude zadavatel jednat s účastníky zadávacího
řízení o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch zadavatele.
Předmětem jednání mohou být jakékoliv podmínky s tím, že pro účely hodnocení nabídek
bude zadavatel akceptovat pouze změnu – vylepšení (snížení) nabídkové ceny (dílčí hodnotící
kritérium A. dle čl. 7 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení). Zadavatel
zdůrazňuje, že výsledek hodnocení předběžných nabídek v dílčích hodnotících kritériích kvality
dle čl. 7 písm. B. a C. zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení bude závazný
a neměnný rovněž pro účely hodnocení konečných nabídek, tj. zadavatel bude akceptovat
pouze změnu – vylepšení ceny (pro případ, že by po podání předběžné nabídky došlo
u účastníka zadávacího řízení k záměně osoby člena realizačního týmu, jehož kvalita byla
zároveň hodnocena, odkazujeme na úpravu předvídanou v čl. 4 kvalifikační dokumentace a na
pravidla pro hodnocení v čl. 7 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení).
Po ukončení jednání o předběžných nabídkách zadavatel vyzývá účastníky zadávacího řízení
k podání (finálních) nabídek – třetí fáze. Nabídku může podat pouze ten účastník zadávacího
řízení, který byl k podání nabídky vyzván.
Zadavatel pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení a pro jasné vymezení požadavků
na kvalifikaci dodavatelů zpracoval tuto (část) zadávací dokumentaci pro první fázi zadávacího
řízení (dále jen „kvalifikační dokumentace“ či „KD“), která vymezuje závazné požadavky
zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se jednacího řízení s uveřejněním
dle § 60 a násl. ZZVZ. KD je součástí zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, že předmět této veřejné zakázky byl zadáván v zadávacím řízení
veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá
etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“, které bylo zrušeno z důvodu
podání jedné žádosti o účast. Zadávací podmínky byly oproti této dříve zadávané veřejné
zakázce zmírněny a změněny. Zadavatel proto apeluje na dodavatele, kteří případně
připravovali žádost o účast v předchozím zadávacím řízení, aby nevyužívali původní
dokumenty, podklady, vzory a formuláře připravené v předchozím zadávacím řízení,
resp. při jejich využití dbali na změny plynoucí z aktuální verze zadávacích podmínek.
1.5. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování
Pro účely zadávacího řízení se za zadávací dokumentací rozumí zadávací dokumentace v užším
smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo
zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně změn či
doplnění zadávací dokumentace podle § 99 ZZVZ, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ
a výzev uvedených v příloze č. 5 ZZVZ.
Používá-li zadavatel pojem „zadávací dokumentace“, rozumí se tím jak tato kvalifikační
dokumentace (KD), tak zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení a ostatní
dokumenty dle předchozího odstavce.
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Zadavatel současně upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že zadávací
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, ale nikoliv souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných norem (právních předpisů), na které zadávací dokumentace
odkazuje, neboť jsou obecně známé. Účastníci zadávacího řízení se tak musí při zpracování
svých žádostí o účast a (předběžných) nabídek vždy řídit nejen požadavky obsaženými v
zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ZZVZ a
stavebního zákona apod.
Zadavatel předpokládá spolufinancování veřejné zakázky. Předpokládá se spolufinancování z
výzvy č. 2/133 240 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o
poskytnutí dotace v rámci programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol v případě centrální budovy a z
Národního plánu obnovy vyhlašovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu v případě budovy
fakult. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje dodavatele, že pakliže v průběhu zadávacího
řízení bude zadavateli známo, z jakých dotačních titulů bude veřejná zakázka spolufinancována,
bude o této skutečnosti včetně povinnosti řídit se pravidly daného dotačního titulu/ů
dodavatele informovat (např. prostřednictvím poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
z vlastního podnětu). Pro případ, že tato pravidla budou známa až po skončení zadávacího
řízení, upravuje práva a povinnosti stran v této souvislosti Závazný návrh smlouvy dle přílohy
č. 3 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení.
V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
1.6. Elektronický nástroj E-ZAK
Zadávací

dokumentace

včetně

jejích

příloh

je

zveřejněna

na

profilu

zadavatele

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
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 E-ZAK.
Zadavatel proto doporučuje, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v rámci
zadávacího řízení byla realizována výlučně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem
přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou
adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla
doručena nová zpráva či nikoliv.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
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Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele,
odpovídá vždy dodavatel.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací
o používání elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.cuni.cz/manual.html.
Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje EZAK je možné využít uživatelskou podporu E-ZAK (tel.: +420 538 702 719, e-mail:
PODPORA@EZAK.CZ).
2. Předmět plnění veřejné zakázky
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky a účel veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru
stavebníka (dále jen „TDS“) při zadávání, realizaci a po dokončení v souvislosti s reklamacemi
uplatněnými zadavatelem vůči zhotoviteli staveb s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa
Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“).
Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla zadána a
provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak,
aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo
bylo plně funkční, provozuschopné a plně způsobilé k užívání dle potřeb zadavatele a ke
stanovenému účelu, v souladu se všemi stupni projektové dokumentace (dále jen „PD“).
Za řádné a včasné provedení stavby se považuje stavba provedená v souladu s časovým
harmonogramem stavby, v souladu s projektovou dokumentací a stanovisky vydanými
příslušnými orgány státní a veřejné moci, správci inženýrských sítí nebo správci stavbou
dotčeného majetku, v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ČSN, EN a dalšími
předpisy a metodikami, které jsou pro dílo předepsané nebo doporučené.
TDS bude prováděn v souladu požadavky zadavatele vymezenými v zadávací dokumentaci a
jejích přílohách, zejména v příloze č. 3 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení
– Závazný návrh smlouvy, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
TDS bude pokrývat věcný rozsah celého projektu stavby dle podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby a smlouvě s vybraným zhotovitelem stavby
(dále jen „smlouva o dílo“).
TDS bude v jednotlivých fázích přípravy a realizace díla, vč. fáze po dokončení díla v rámci
případných reklamací uplatněných zadavatelem, obsahovat zejména následující činnosti:
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Fáze A. Kontrola soupisu prací a výkazu výměru dle Dokumentace k provádění stavby
Dodavatel na žádost zadavatele provede kontrolu soupisu prací a výkazu výměru dle
Dokumentace k provádění stavby (dále jen „DPS“).
Kontrola bude zahrnovat alespoň 3 níže uvedené úrovně:
1. kontrola formální – kontrola souladu s právními předpisy,
2. kontrola všech položek z pohledu správnosti výkazu výměr,
3. kontrola, zda jsou oceněny veškeré projektované práce.
Zadavatel upozorňuje a vyhrazuje si právo, že tato část předmětu veřejné zakázky nebude
realizována, neumožní-li to doba ukončení tohoto zadávacího řízení a zadávacího řízení na
zhotovitele stavby (tj. zejména pokud smlouva na TDS nebude uzavřena před zahájením
zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo krátce po něm).
Zadavatel upozorňuje a vyhrazuje si právo, že tuto část předmětu veřejné zakázky nemusí
odebrat a bude proto plněna výlučně na žádost (výzvu) zadavatele.
Fáze B. Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
Dodavatel na žádost zadavatele poskytne následující služby při realizaci zadávacího řízení na
zhotovitele stavby:
-

seznámení se zadávacími podmínkami (zejména s obsahem smlouvy o dílo) a vyjádření
se k nim věcnými připomínkami z pohledu TDS,

-

spolupráce při formulaci odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,

-

spolupráce při posouzení a hodnocení nabídek (vč. případného zastoupení na jednání
komise v roli přizvaného odborníka nebo člena),

-

seznámení se s výsledkem zadávacího řízení,

-

spolupráce při uzavírání smlouvy o dílo,

-

účast min. jednoho zástupce dodavatele na jednání řídícího, realizačního a
koordinačního týmu, porady směrování, případně na jiných jednáních se zadavatelem
či třetími osobami v průběhu Fáze B.

Zadavatel upozorňuje a vyhrazuje si tímto právo, že tato část předmětu veřejné zakázky nebude
realizována, neumožní-li to doba ukončení tohoto zadávacího řízení a zadávacího řízení na
zhotovitele stavby (tj. zejména pokud smlouva na TDS nebude uzavřena v době, kdy budou
realizovány činnosti shora popsané).
Zadavatel upozorňuje a vyhrazuje si tímto právo, že tuto část předmětu veřejné zakázky nemusí
odebrat (popř. jen v částečném rozsahu) a bude proto plněna zcela či v části vždy výlučně na
žádost (výzvu) zadavatele.
Fáze C. Technický dozor stavebníka v průběhu realizace stavby
Technický dozor stavebníka v průběhu realizace stavby zahrnuje především (nikoliv výlučně)
-

seznámení se s veškerými výchozími podklady,
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-

předání/převzetí staveniště nebo jeho dílčích částí zhotoviteli, včetně kompletace
výchozích podkladů pro zhotovitele, administrace předání/převzetí staveniště,

-

výkon činnosti stálého TDS po celou dobu stavby,

-

organizace přejímky stavby nebo jeho dílčích částí od zhotovitele,

-

organizace kolaudace stavby, tj. monitoring a vyhodnocení zkušebního provozu, pokud
bude jeho potřeba vycházet z podmínek povolení stavby nebo stanovisek dotčených
orgánů státní správy a zajištění organizace kolaudace stavby / povolení zkušebního
provozu nebo jejích dílčích částí.

Fáze D. Součinnost při reklamačních řízeních v záruční době stavby
Dodavatel na žádost zadavatele poskytne součinnost při reklamačních řízení po celou dobu
záruční doby stavby. Zadavatel upozorňuje a vyhrazuje si tímto právo, že tuto část předmětu
veřejné zakázky nemusí odebrat (popř. jen v částečném rozsahu), a bude plněna zcela či v části
vždy výlučně na žádost (výzvu) zadavatele.

Podrobné vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedeno v přílohách zadávací
dokumentace.
2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné
zakázky, a to následujícím způsobem:
➢ 71315400-3

Stavební dozor

➢ 71322100-2

Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

➢ 71310000-4

Poradenské inženýrství a stavební služby

➢ 71317200-5

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 an. ZZVZ dodavatel, který:
a)

prokáže základní způsobilost podle § 75 ZZVZ,

b)

prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, a

c)

splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.
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3.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

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 Výpis z evidence Rejstříku trestů
člen statutárního orgánu této právnické osoby. pro každou fyzickou a právnickou
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele osobu, pro níž je dle ZZVZ a zadávacích
právnická osoba, musí podmínku splňovat jak podmínek vyžadován.
tato právnická osoba, tak také každý člen
a)

statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba

zastupující

tuto

právnickou

K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.

osobu

v statutárním orgánu dodavatele;
Podává-li žádost o účast pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu;
Podává-li žádost o účast pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
Potvrzení příslušného finančního úřadu

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla a ve vztahu ke spotřební dani čestné
dodavatele,
z něhož
v evidenci daní zachycen splatný daňový prohlášení
jednoznačně vyplývá splnění tohoto

nedoplatek;

kritéria kvalifikace.

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;

kritéria kvalifikace.
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Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění

nemá v České republice ani v zemi svého sídla Potvrzení příslušné okresní
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále sociálního zabezpečení.
d)

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
e)

správy

nucená správa podle jiného právního předpisu
nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Výpis z obchodního rejstříku, nebo
čestné

prohlášení

v případě,

že

dodavatel není v obchodním rejstříku
zapsán.

Doklady prokazující základní způsobilost dle čl. 3.1. písm. a) až e) KD musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria 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 § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.
3.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
Profesní způsobilost:
výpis
a)

z

obchodního

rejstříku

Způsob prokázání splnění
nebo

jiné

obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.

A) Osvědčení o autorizaci dle § 5 odst. 3
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů
doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo a o výkonu povolání autorizovaných
b) disponuje osobou, jejímž prostřednictvím inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
odbornou způsobilost zabezpečuje;
(dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“),
popřípadě potvrzení o zápisu do
seznamu registrovaných osob dle § 23
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Profesní způsobilost:

Způsob prokázání splnění
odst. 6 písm. e) citovaného zákona, a to
pro obor pozemní stavby.

B) Osvědčení o úspěšně vykonané
zkoušce z odborné způsobilosti nebo
periodické zkoušce dle § 10 odst. 2 písm.
c) zákona č. 309/2006 Sb.1, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 8
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o
podmínkách akreditace a provádění
zkoušek
z
odborné
způsobilosti
(koordinátor BOZP).

3.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání

seznam

významných

služeb Ze seznamu významných služeb musí vyplývat

poskytnutých za posledních 5 let před alespoň následující údaje:
zahájením zadávacího řízení.

-

obchodní firma/název objednatele,

-

předmět služeb – popis služeb dodavatele
a popis stavby, z něhož bude zřejmé
splnění všech dále stanovených podmínek,

a)

-

doba a místo realizace služeb, datum
dokončení stavby a její kolaudace nebo
zahájení zkušebního provozu,

-

finanční objem stavby (investiční náklady),
jíž se významná služba týkala, je-li níže
požadován,

-

kontaktní osoba objednatele, u které bude
možné realizaci významné služby ověřit

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“.
1

12

Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
(vč. e-mailu a telefonu).
Dodavateli se doporučuje využít pro splnění
tohoto kritéria kvalifikace jednotný vzor dle
přílohy č. 2 této KD.
Za významnou službu se pro účely dále
stanovených

požadavků

považuje

služba

spočívající ve výkonu činnosti správce stavby2
při výstavbě či rekonstrukci budovy (příp. souboru
budov v rámci jednoho areálu).
Ze

seznamu

významných

služeb

musí

jednoznačně vyplývat, že dodavatel realizoval
(dokončil)

významné

služby

dle

dále

stanovených podmínek a v následující minimální
úrovni:
1. Alespoň v jednom případě šlo o budovu
občanské výstavby s finančním objemem takové
výstavby či rekonstrukce ve výši minimálně 500
mil. Kč bez DPH a taková významná služba byla
poskytnuta v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení.
Za budovy splňující tento bod 1 (v rámci nichž
byla realizována, tedy dokončena, významná
služba dle tohoto bodu 1) budou přitom
považovány

pouze

budovy

zařazené

do

Klasifikace stavebních objektů (KSO) pod KSO
801 s výjimkou objektů pod KSO 801 14 - 15, 801
18; 801 2; 801 36, 801 39; 801 47; 801 5; 801 65;
801 78, 801 79.

2.

Významné

služby

týkající

se

budov(y)

Činností správce stavby se pro účely této kvalifikační dokumentace rozumí jak činnost správce stavby, tak i činnost
(funkce) technického dozoru investora/stavby, pokud v obou těchto případech zahrnovala mj. (i) provedení kontroly
úplnosti rozsahu a obsahu jednotlivých stupňů přebírané projektové dokumentace stavby a jejich souladu
s příslušnými stavebně-právními předpisy, (ii) organizaci a výkon správce stavby/technického dozoru
investora/stavby včetně sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých
stavebních objektů.
2
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Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
občanské

výstavby,

přičemž

v rámci

této

výstavby či rekonstrukce byla současně řešena (tj.
realizována) prostorová akustika a ozvučení
(např. akustika a ozvučení přednáškového sálu,
posluchárny, koncertního sálu umělecké školy,
knihovny) v souhrnném rozsahu 500 m3

3

,

přičemž z toho alespoň 1 takto realizovaný
prostor (místnost) musel mít objem min. 200
m3, a současně taková(é) významná(é) služba(y)
byla(y) poskytnuta(y) v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení.

3. Alespoň v jednom případě významné služby
šlo o budovu, v jejímž rámci byla realizována
výstavba či rekonstrukce speciální chemické
laboratoře, u které byl současně řešen (tj.
realizován)

odtah

digestoří

a

rozvody

speciálních

plynů

(minimálně

rozvodu

dusíku, případně i dalších plynů, např. argonu;
požadavek na rozvody dusíku je v rámci této
významné služby povinný), a současně taková
významná služba byla poskytnuta v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení.

4. Alespoň v jednom případě významné služby
šlo o budovu, v jejímž rámci byla řešena (tj.
realizována) výstavba či rekonstrukce tzv. čistých
prostor 4 dle definice ČSN EN ISO 14 644 stupně
7, a současně taková významná služba byla

Jedná se o celkový objem prostor (místností), v nichž byla řešena (realizována) prostorová akustika a ozvučení,
přičemž tohoto objemu lze dosáhnout libovolným počtem realizací a staveb (může se tedy jednat o 1 i více místností
či staveb).
3

4

Čistý prostor je definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována, a který je konstruován
a využíván takovým způsobem, aby se minimalizovalo zanesení, generování a zadržování částic uvnitř prostoru. Je
to prostor, v němž jsou řízeny ostatní relevantní parametry, např. teplota, vlhkost a tlak. Platí i pro další části této
kvalifikační dokumentace.
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Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
poskytnuta v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení.

Zadavatel připouští, aby více požadavků dle bodů
1 až 4 bylo prokázáno totožnými významnými
službami, které splňují veškeré požadavky dle
bodů 1 až 4, avšak současně zadavatel požaduje
prokázání

požadavků

dle

bodů

1

až

4

prostřednictvím alespoň 2 různých (odlišných)
významných

služeb

dle

shora

stanovených

5

požadavků .
Toto

kritérium

technické

kvalifikace

splní

dodavatel i v případě, že se jedná o významné
služby zahájené dříve než v 5 letech před
zahájením zadávacího řízení, pokud významné
služby byly v posledních 5 před zahájením
zadávacího řízení dokončeny.
Za

dokončené

se

přitom

považují

takové

významné služby, které se týkaly dokončené a
zkolaudované stavby6, případně stavby či prostoru
provozované ve zkušebním provozu.7
Za významnou službu lze pro účely prokázání
kritérií technické kvalifikace dle ustanovení § 79
odst. 2 písm. a) ZZVZ a tohoto čl. 3.3 písm. a) KD
považovat
realizace

výhradně
nebyla

takovou

službu,

objednatelem

jejíž

předčasně

ukončena (zejména odstoupením od smlouvy)

Dodavatel tak například může prokázat realizaci významných služeb dle bodu 3 a 4 v rámci významné služby dle
bodu 1 a dále prokázat realizaci dle bodu 2. V případě, že by všechny 4 body splněny v rámci jedné významné služby
(tj. dodavatel realizoval významnou službu dle bodu 1, na které byly splněny i všechny další podmínky služeb dle
bodů 2 až 4), pak musí prokázat ještě alespoň 1 významnou službu splňující kterýkoliv z bodů 1 až 4, aby byla
zároveň splněna podmínka nejméně 2 různých (odlišných) významných služeb.
6 Pojem stavba pro účely této kvalifikační dokumentace lze nahradit pojmem budova.
7 V případě, kdy by zadavatel přistupoval k objasnění žádosti o účast (jedná se však o jeho právo, nikoliv povinnost),
pak obdobně ve smyslu § 46 odst. 2 ZZVZ může být žádost o účast doplněna a skutečnosti rozhodné pro posouzení
splnění podmínek účasti, které mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast. To znamená, že
zadavatel bude akceptovat i významné služby, které se týkaly stavby dokončené a zkolaudované či uvedené do
zkušebního provozu i po skončení lhůty pro podání žádosti o účast.
5
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Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
z důvodu porušení smluvních či zákonných
povinností na straně dodavatele.

osvědčení
fyzických

o

odborné

osob,

za poskytování služeb

kvalifikaci Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění

odpovědných tohoto

kvalifikačního

předpokladu

požaduje

doložit seznam členů realizačního týmu, který
se bude podílet na plnění veřejné zakázky.
Z tohoto seznamu členů realizačního týmu musí
přitom jednoznačně a konkrétně vyplývat splnění
všech

požadavků

zadavatele

(u

referenční

zkušenost dané osoby – člena realizačního týmu,
je-li 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);
dodavateli se přitom doporučuje využít pro tento
seznam jednotný vzor dle přílohy č. 3 této KD8.
b)

Současně platí, že zadavatelem požadovaný
realizační tým se bude skládat min. z:
1. vedoucího týmu technického dozoru;
2. člena týmu technického dozoru pro
centrální

budovu

(zástupce

vedoucího),
3. člena týmu technického dozoru pro
budovy fakult (zástupce vedoucího),
4. osoby odpovědné za soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (rozpočtář),
5. odborného garanta kontrolní činnosti
– laboratorní technologie;
6. koordinátora BOZP,
7. odborného garanta kontrolní činnosti
– statika a dynamika staveb,
Zadavatel žádá dodavatele, aby v žádosti o účast využili jím stanovený vzor seznamu členů realizačního týmu a
pečlivě a úplně jej vyplnili. Zadavatel žádá dodavatele, aby nepředkládali vlastní seznamy členů realizačního týmu
v jiné struktuře, stejně tak aby nepředkládali životopisy členů realizačního týmu. V případě, kdy zadavatel v žádosti
o účast obdrží seznam členů realizačního týmu i životopisy členů realizačního týmu, bude zohledňovat pouze údaje
uvedené k seznamu členů realizačního týmu a k údajům uvedeným v životopise nebude přihlížet.
8
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
8. odborného garanta kontrolní činnosti
– geotechnika,
9. odborného garanta kontrolní činnosti
– zkoušení a diagnostika staveb,
přičemž u každého z nich je nutné předložit
(vedle shora uvedeného seznamu realizačního
týmu) vždy doklady, z nichž bude vyplývat
splnění požadavků zadavatele na odbornou
způsobilost (příslušný doklad / osvědčení /
autorizace/oprávnění, je-li níže vyžadováno).
Dodavatel předloží následující doklady a údaje o
odborné

kvalifikaci

jednotlivých

členů

realizačního týmu:
1. Vedoucí týmu technického dozoru (1
osoba)
tato osoba musí mít:
• odbornou způsobilost ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb. - autorizovaný inženýr nebo
autorizovaný technik v oboru „Pozemní
stavby“ [zadavatel připouští alternativně
doložení odborné způsobilost i osvědčením o
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.
autorizovaného architekta se všeobecnou
působností

(A.0)

nebo

autorizovaného

architekta v oboru architektura (A.1), avšak
pouze u jednoho z členů realizačního týmu na
pozicích č. 1 až 3];
• praxi s dozorem stavby9 v délce alespoň 7
let po udělení autorizace dle předchozí
odrážky;
Praxí z dozorem stavby se pro účely této kvalifikační dokumentace rozumí výkon činnosti správce stavby ve
smyslu definice poznámky pod čarou č. 2 [tj. jak činnost správce stavby, tak i činnost (funkce) technického dozoru
investora/stavby, pokud v obou těchto případech zahrnovala mj. (i) provedení kontroly úplnosti rozsahu a obsahu
jednotlivých stupňů přebírané projektové dokumentace stavby a jejich souladu s příslušnými stavebně-právními
předpisy, (ii) organizaci a výkon správce stavby/technického dozoru investora/stavby včetně sledování souladu
provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů], pod praxi s dozorem
9
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
• odbornou zkušenost s dozorem stavby při
realizaci minimálně 1 zakázky odpovídající
věcnému vymezení požadavku zadavatele10
dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD s finančním
objemem

takové

dozorované

stavby

minimálně 500 mil Kč bez DPH (nemusí se
však jednat o identickou referenční zakázku,
prostřednictvím

které

prokazuje

účastník

kvalifikaci dle výše uvedeného čl. 3.3 písm. a)
bod 1. KD); za takovou zkušenost se považuje
zkušenost této osoby na dané pozici (i) trvající
po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců
anebo (ii) trvající po celou dobu alespoň od
předání staveniště zhotoviteli do předání
stavby objednateli v případě stavby trvající
kratší dobu než 12 měsíců. Za relevantní
zkušenosti se považují zkušenosti této osoby
na daných zakázkách získané v posledních 10
letech před zahájením zadávacího řízení.
2. Člen týmu technického dozoru pro
centrální budovu (zástupce vedoucího)
(1 osoba)
tato osoba musí mít:
• odbornou způsobilost ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb. - autorizovaný inženýr nebo
autorizovaný technik v oboru „Pozemní
stavby“ [zadavatel připouští alternativně
doložení odborné způsobilost i osvědčením o
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.
autorizovaného architekta se všeobecnou
působností

(A.0)

nebo

autorizovaného

stavby lze zahrnout také výkon činnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího. Platí i pro dále uvedené
pozice a pojmy „zkušenost s dozorem stavby“ a „dozorovaná stavba“.
Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
10

18

Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
architekta v oboru architektura (A.1), avšak
pouze u jednoho z členů realizačního týmu na
pozicích č. 1 až 3];
• praxi s dozorem stavby v délce alespoň 7
let po udělení autorizace dle předchozí
odrážky;
• odbornou zkušenost s dozorem stavby při
realizaci minimálně 1 zakázky odpovídající
věcnému vymezení požadavku zadavatele11
dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD s finančním
objemem

takové

dozorované

stavby

minimálně 300 mil. Kč bez DPH (nemusí se
však jednat o identickou referenční zakázku,
prostřednictvím

které

prokazuje

účastník

kvalifikaci dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD); za
takovou zkušenost se považuje zkušenost této
osoby na dané pozici (i) trvající po dobu
alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců anebo (ii)
trvající alespoň po celou dobu od předání
staveniště zhotoviteli do předání stavby
objednateli v případě stavby trvající kratší
dobu než 12 měsíců. Za relevantní zkušenosti
se považují zkušenosti této osoby na daných
zakázkách získané v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení.
3. Člen týmu technického dozoru pro
budovy fakult (zástupce vedoucího) (1
osoba)
tato osoba musí mít:
• odbornou způsobilost ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb. - autorizovaný inženýr nebo
autorizovaný technik v oboru „Pozemní
Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
11
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
stavby“ [zadavatel připouští alternativně
doložení odborné způsobilost i osvědčením o
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.
autorizovaného architekta se všeobecnou
působností

(A.0)

nebo

autorizovaného

architekta v oboru architektura (A.1), avšak
pouze u jednoho z členů realizačního týmu na
pozicích č. 1 až 3];
• praxi s dozorem stavby v délce alespoň 7
let po udělení autorizace dle předchozí
odrážky;
• odbornou zkušenost s dozorem stavby při
realizaci minimálně 1 zakázky odpovídající
věcnému vymezení požadavku zadavatele12
dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD s finančním
objemem

takové

dozorované

stavby

minimálně 300 mil. Kč bez DPH (nemusí se
však jednat o identickou referenční zakázku,
prostřednictvím

které

prokazuje

účastník

kvalifikaci dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD); za
takovou zkušenost se považuje zkušenost této
osoby na dané pozici (i) trvající po dobu
alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců anebo (ii)
trvající alespoň po celou dobu od předání
staveniště zhotoviteli do předání stavby
objednateli v případě stavby trvající kratší
dobu než 12 měsíců. Za relevantní zkušenosti
se považují zkušenosti této osoby na daných
zakázkách získané v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení.

Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
12
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
4. Osoba

odpovědná

za

soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (rozpočtář) (1 osoba)
tato osoba musí mít:
•
•

praxi v oblasti rozpočtování staveb v délce
alespoň 7 let;
odbornou
zkušenost
na
pozici
rozpočtáře
minimálně
věcnému

stavby
1

při

zakázky

vymezení

realizaci
odpovídající
požadavku

13

zadavatele dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD
s finančním

objemem

takové

stavby

minimálně 300 mil. Kč bez DPH (nemusí
se však jednat o identickou referenční
zakázku, prostřednictvím které prokazuje
účastník kvalifikaci dle čl. 3.3 písm. a) bod
1. KD); za takovou zkušenost se považuje
zkušenost této osoby na dané pozici (i)
trvající po dobu alespoň 12 po sobě
jdoucích měsíců anebo (ii) trvající alespoň
po celou dobu od předání staveniště
zhotoviteli do předání stavby objednateli v
případě stavby trvající kratší dobu než 12
měsíců. Za

relevantní zkušenosti

se

považují zkušenosti této osoby na daných
zakázkách získané v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení.
5. Odborný garant kontrolní činnosti –
laboratorní technologie (1 osoba)
tato osoba musí mít:

Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
13
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
•

praxi v oboru laboratorní technologie v
délce alespoň 5 let;

•

odbornou

zkušenost v pozici

člena

řídícího týmu při realizací minimálně 2
zakázek

spočívajících

v

realizaci

speciálních laboratorních prostor pro
provozy

v

oblasti

farmacie,

biotechnologie, zdravotnictví a/nebo
chemický průmysl (např. laboratoře chemické, mikrobiologické, virologické,
bakteriologické, pracoviště přípravy a
výroby cytostatik a radiofarmak, GMO2, i
laboratoře výzkumných a vývojových
center), které zahrnovaly jak vlastní
stavební konstrukce takových prostor,
tak i realizaci všech profesí, které
ovlivňují jeho funkci a provoz, tj.
minimálně vzduchotechniku (klimatizaci),
elektroinstalaci včetně osvětlení, měření a
regulace

a

plánovaného

přípravy

pro

vnitřního

umístění

laboratorního

vybavení, přičemž
−

alespoň 1 z uvedených zakázek
musela zahrnovat i realizaci tzv.
čistých prostor stupně 7;

za relevantní zkušenosti se považují
zkušenosti

této
14

zakázkách

osoby

na

daných

získané v posledních 10

letech před zahájením zadávacího řízení.
6. Koordinátor BOZP (1 osoba)
tato osoba musí mít:
• osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z
odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce
dle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s
14

Za relevantní je považována zkušenost při výkonu činnosti při výstavbě nebo s dozorem stavby.
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
§ 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o
podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti;
• praxi s koordinací bezpečnosti práce v délce
alespoň 5 let;
• odbornou

zkušenost

s koordinací

bezpečnosti práce při realizaci minimálně
1 zakázky odpovídající věcnému vymezení
požadavku zadavatele15 dle čl. 3.3 písm. a)
bod 1. KD s finančním objemem takové stavby
minimálně 300 mil. Kč bez DPH (nemusí se
však jednat o identickou referenční zakázku,
prostřednictvím

které

prokazuje

účastník

kvalifikaci dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD); za
takovou zkušenost se považuje zkušenost této
osoby na dané pozici (i) trvající po dobu
alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců anebo (ii)
trvající alespoň po celou dobu od předání
staveniště zhotoviteli do předání stavby
objednateli v případě stavby trvající kratší
dobu než 12 měsíců. Za relevantní zkušenosti
se považují zkušenosti této osoby na daných
zakázkách získané v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení.
7. Odborný garant kontrolní činnosti –
statika a dynamika staveb (1 osoba)
tato osoba musí mít:
• praxi v oboru statika a dynamika staveb
v délce alespoň 5 let;
• odbornou zkušenost v oboru statika a
dynamika

staveb16

při

realizaci

Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
15

Za relevantní je považována zkušenost v uvedeném oboru, a to jak při výkonu činnosti v něm, tak s dozorem
stavby v tomto oboru.
16
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
minimálně 1 zakázky odpovídající věcnému
vymezení požadavku zadavatele17 dle čl. 3.3
písm. a) bod 1. KD s finančním objemem
takové stavby minimálně 300 mil. Kč bez
DPH (nemusí se však jednat o identickou
referenční zakázku, prostřednictvím které
prokazuje účastník kvalifikaci dle čl. 3.3 písm.
a) bod 1. KD). Za relevantní zkušenosti se
považují zkušenosti této osoby na daných
zakázkách získané v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení.
8. Odborný garant kontrolní činnosti –
geotechnika (1 osoba)
tato osoba musí mít:
• praxi v oboru geotechnika v délce alespoň
5 let;
• odbornou zkušenost v oboru geotechnika18
při realizaci minimálně 2 zakázek, z nichž
každá spočívala v realizaci soustavy alespoň
3 vrtů o délce každého vrtu nejméně 151 m,
přičemž

obě

tyto

zakázky

musely

být

realizovány v posledních 10 letech před
zahájením zadávacího řízení.
9. Odborný garant kontrolní činnosti –
zkoušení a diagnostika staveb (1
osoba)
tato osoba musí mít:
• praxi v oboru zkoušení a diagnostika
staveb v délce alespoň 5 let;
Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
17

Za relevantní je považována zkušenost v uvedeném oboru, a to jak při výkonu činnosti v něm, tak s dozorem
stavby v tomto oboru.
18
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Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
• odbornou zkušenost v oboru zkoušení a
diagnostika

staveb19

při

realizaci

minimálně 1 zakázky odpovídající věcnému
vymezení požadavku zadavatele20 dle čl. 3.3
písm. a) bod 1. KD s finančním objemem
takové stavby minimálně 300 mil. Kč bez
DPH (nemusí se však jednat o identickou
referenční zakázku, prostřednictvím které
prokazuje účastník kvalifikaci dle čl. 3.3 písm.
a) bod 1. KD). Za relevantní zkušenosti se
považují zkušenosti této osoby na daných
zakázkách získané v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení.

Všichni členové realizačního týmu na pozicích č. 1
až 3 musí mít současně schopnost komunikace v
českém jazyce slovem i písmem na úrovni C2 dle
Společného evropského referenčního rámce pro
klasifikaci znalostí cizích jazyků. Všichni členové
realizačního týmu na pozicích č. 4 až 9 musí mít
současně schopnost komunikace v českém nebo
slovenském jazyce slovem i písmem na úrovni C2
dle Společného evropského referenčního rámce
pro klasifikaci znalostí cizích jazyků.

Odborné zkušenosti všech členů realizačního
týmu musí být získány na stavbách dokončených,
přičemž za

dokončené se

kvalifikační

dokumentace

zkolaudované,

případně

pro účely
považují

této

stavby

provozované

ve

Za relevantní je považována zkušenost v uvedeném oboru, a to jak při výkonu činnosti v něm, tak s dozorem
stavby v tomto oboru.
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Musí být naplněny všechny požadavky, s výjimkou období realizace referenční stavby (posledních 5 let), na které
byla získána požadovaná odborná zkušenost. Pro účely prokázání splnění této odborné zkušenosti člena týmu s
dozorem stavby mohla být referenční stavba vyhovující požadavkům (parametrům) dle čl. 3.3 písm. a) bod 1. KD)
realizována (a tedy i dozorována dle tohoto požadavku) v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
20
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Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního
předpokladu a způsob jeho prokázání
zkušebním provozu.21
Zadavatel připouští prokázání splnění požadavků
této části kvalifikace jednou osobou pro více členů
realizačního

týmu

(připouští

kumulaci

jednotlivých pozic u jedné osoby), s těmito
výjimkami:
a) pozice vedoucího týmu technického dozoru
nesmí být kumulována s žádnou jinou pozicí
(samostatná, nekumulovatelná pozice);
b) pozice člena týmu technického dozoru pro
centrální budovu (zástupce vedoucího) nesmí být
kumulována

s pozicemi

vedoucího

týmu

technického dozoru a člena týmu technického
dozoru pro budovy fakult (zástupce vedoucího),
ale může být kumulována s ostatními pozicemi;
c) pozice člena týmu technického dozoru pro
budovy fakult (zástupce vedoucího) nesmí být
kumulována

s pozicemi

vedoucího

týmu

technického dozoru a člena týmu technického
dozoru

pro

centrální

budovu

(zástupce

vedoucího), ale může být kumulována s ostatními
pozicemi.
Odborné
realizačního

zkušenosti
týmu

jednotlivých

mohou

být

členů

získané

na

stavbách, jimiž jsou prokazovány významné
služby dle čl. 3.3 písm. a), jsou-li splněny všechny
stanovené

požadavky.

Jednotliví

členové

realizačního týmu mohli získat požadované
zkušenosti na téže stavbě (například jeden v pozici
vykonávající dozor a druhý jako rozpočtář).

21

V případě, kdy by zadavatel přistupoval k objasnění žádosti o účast (jedná se však o jeho právo, nikoliv povinnost),
pak obdobně ve smyslu § 46 odst. 2 ZZVZ může být žádost o účast doplněna a skutečnosti rozhodné pro posouzení
splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast. To znamená, že zadavatel
bude akceptovat i služby, které se týkaly stavby dokončené a zkolaudované či uvedené do zkušebního provozu i po
skončení lhůty pro podání žádosti o účast. Pokud by v důsledku doplnění žádosti o účast došlo případně k záměně
(osob) členů realizačního týmu, odkazuje zadavatel pro vyloučení pochybností na pravidla uvedená níže v čl. 4 KD.
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4. Společná ustanovení ke kvalifikaci
Zadavatel nepřipouští, aby více účastníků zadávacího řízení prokazovalo splnění kvalifikačních
kritérií souvisejících se členy realizačního týmu na pozicích „vedoucí technického dozoru“,
„osoba odpovědná za soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtář)“
a „odborný garant kontrolní činnosti – laboratorní technologie“ prostřednictvím stejných osob.
Vzhledem k nastavené koncepci hodnocení (předběžných) nabídek (viz čl. 7 zadávací
dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení) budou se členy realizačního týmu na
jmenovaných třech pozicích budou probíhat ústní pohovory v rámci dílčího hodnotícího
kritéria „Pohovory s vybranými členy realizačního týmu“ dle čl. 7 písm. C. zadávací
dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení.
Z výše uvedených důvodů není dle zadavatele přípustné, aby stejná osoba (resp. stejné osoby)
byla členem realizačního týmu současně u více účastníků zadávacího řízení na některé ze třech
shora uvedených pozic. Pokud by taková situace nastala, byly by závažným způsobem narušeny
prvky férové soutěže mezi dodavateli, jakož i základní zásady zadávání veřejných zakázek ve
smyslu § 6 ZZVZ.22 Zadavatel upozorňuje, že pokud taková situace nastane po podání žádostí
o účast (a před podáním předběžných nabídek), může to být důvodem pro objasňování žádostí
o účast postupem podle § 46 ZZVZ. Pokud taková situace nastane až po podání (předběžných)
nabídek, budou takoví účastníci (v jejichž nabídkách, resp. předběžných nabídkách, bude stejná
osoba na některé ze třech shora uvedených, hodnocených pozic) vyloučeni ze zadávacího
řízení.
Zadavatel zároveň upozorňuje, že pokud by z jakéhokoliv zákonného důvodu došlo k záměně
(osob) členů realizačního týmu, jejichž kvalita bude zároveň hodnocena (dle kritérií kvality B. a
C. dle čl. 7 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení), po podání předběžných
nabídek, nebude u těchto (osob) členů realizačního týmu možné uznat údaje uvedené v
(předběžných) nabídkách pro účely hodnocení. To znamená, že pokud tito „noví“ členové
prokážou splnění požadovaných kvalifikačních kritérií v plném rozsahu, účastník nebude ze
zadávacího řízení vyloučen, avšak jeho nabídka obdrží za danou osobu 0 bodů v rámci všech
dílčích hodnotících kritérií, ve kterých bude tato osoba předmětem hodnocení, tzn. v kritériích
kvality B. a C. dle čl. 7 zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení.
4.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady dle čl. 3.1. až 3.3.
této KD předloženými v prostých kopiích.
Dodavatel nemůže nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

Mohly by např. existovat důvodné pochybnosti o vzájemném ovlivňování jednotlivých nabídek. Pokud by se navíc
stejná osoba účastnila pohovoru vícekrát (jednou za každého účastníka zadávacího řízení), byl by takový postup
v rozporu se zásadou transparentnosti i zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace (vzhledem k tomu, že by
již byla seznámena s průběhem pohovoru, položenými dotazy atd.).
22

27

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím
nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (dostupný např. na internetové adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES).

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení, za podmínky, že identifikuje dané zadávací řízení.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46
odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
V případě dokumentů vyhotovených v jiném než českém jazyce, připojí účastník zadávacího
řízení k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu
do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 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.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele (účastník zadávacího řízení,
který by vybrán k uzavření smlouvy) vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě.
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).
Povinnost předložit doklad (v žádosti o účast, nabídce i před uzavřením smlouvy) může
dodavatel splnit 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.
4.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.3. 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.
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4.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn
splnění způsobilosti či kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to
neplatí v případě profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ).
Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného
koncernu jako účastník.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná
odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě,
musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) kvalifikaci společně.
Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí
i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele (podpoddodavatelem).
4.5. Společné prokazování kvalifikace
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají společnou žádost o účast, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle § 78 a § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů dodavatelé v žádosti o účast
doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
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;
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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.

4.6. Prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady prokazující základní způsobilost podle
§ 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ svých poddodavatelů, kteří se na
plnění veřejné zakázky budou podílet více než 10 %.
Požadované doklady budou předloženy formou čestných prohlášení nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky v žádosti o účast dodavatele.
Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není
do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.
4.7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ
doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.
4.8. Předložení certifikátu
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
podle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
4.9. Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto KD požadovaným
nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů
být vyloučen ze zadávacího řízení.
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5. Další podmínky účasti v zadávacím řízení
5.1. Poddodávky
Zadavatel upozorňuje, že za poddodavatele bude považovat jakoukoliv jinou osobu ve smyslu
§ 83 ZZVZ, tedy jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu odlišnou od dodavatele, resp. odlišnou
od osob podávajících společnou žádosti o účast či nabídku, pokud dodavatel neprokáže opak.
Za tuto jinou osobu se nepovažují zaměstnanci dodavatele, resp. osob podávajících společnou
nabídku/žádost o účast. Zadavatel zvláště zdůrazňuje, že za jinou osobu bude považovat i ty
právnické osoby, které tvoří s dodavatelem společný koncern. Za jinou osobu je třeba
považovat rovněž ty osoby, které pro dodavatele vykonávající činnost jako OSVČ.
5.2. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů
Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o střetu zájmů“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení
nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje
kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel,
prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu
zájmů.
Dodavatel ve své žádosti o účast předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně
vyplývat, že on, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existujeli takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Pro splnění této povinnosti
doporučuje zadavatel použít formulář v příloze č. 4 KD.
6. Podmínky a požadavky na zpracování a podání žádosti o účast
6.1. Podání žádosti o účast
Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu žádost o účast.
Žádost o účast lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
Žádost o účast musí být šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje E-ZAK.
Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové
adrese https://zakazky.cuni.cz/manual.html.
Žádost o účast bude účastníkem zadávacího řízení vložena v elektronické podobě do
elektronické žádosti o účast vytvořené v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění
všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti žádostí
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o účast na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární
zpřístupnění.
Žádost o účast více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat
následující požadavky:
a) dodavatel, prostřednictvím jehož přístupu do elektronického nástroje E-ZAK bude žádost
o účast podávána, bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení
bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
V opačném případě je nutné, aby žádost o účast byla elektronicky podepsána ostatními
zúčastněnými dodavateli;
b) dodavatelé v žádosti o účast doloží, jaké bude konkrétní rozdělení činností za plnění
veřejné zakázky.
6.2. Zpracování žádosti o účast
Žádost o účast bude podána v českém jazyce. Zadavatel současně výslovně připouští použití
rovněž anglického jazyka v částech žádosti o účast, kde bude účastník zadávacího řízení
používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného
předmětu plnění. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník zadávacího řízení
k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklad o vzdělání v latinském
jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků.
V případě, že jsou některé údaje v žádosti o účast účastníka uvedeny v jiné měně než v Kč (např.
finanční objem - investiční hodnota stavby dle čl. 3.3 KD), použije se pro přepočet dané měny
na Kč kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího
řízení.
Zadavatel doporučuje, aby žádost o účast byla předložena v následující struktuře:
a) krycí list žádosti o účast dle vzoru v příloze č. 1 KD;
b) dokumenty k prokázání kvalifikace;
c) čestné prohlášení ke střetu zájmů dle čl. 5.2 KD a přílohy č. 4 KD;
d) veškeré další údaje, které účastník zadávacího řízení považuje za vhodné.
7. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své žádosti o
účast. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci bude
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považováno za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou
funkcionalitu.

8. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože zadávací dokumentace vymezuje zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných
pro účast dodavatele v zadávacím řízení, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8
pracovních dní před koncem lhůty pro podání žádostí o účast).
Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel uveřejní
vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace.
9. Lhůta a způsob podání žádosti o účast
Účastník zadávacího řízení je povinen podat žádost o účast v elektronické podobě do konce
lhůty pro podání žádostí o účast, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
uvedené elektronické adrese: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
Lhůta pro podání žádostí o účast: uvedena ve Věstníku veřejných zakázek.
10. Otevírání žádostí o účast
Otevírání žádostí o účast bude s ohledem na elektronické podávání žádostí o účast neveřejné.
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11. Výhrady zadavatele
11.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení
sám.
11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními ZZVZ.
11.3. Zadavatel nepřipouští varianty žádosti o účast.
11.4. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je
opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů.
Účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.
11.5. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky
zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to
vyplývá z účelu ZZVZ.
11.6. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.7. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka, který přímo
nebo prostřednictvím poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník prokazuje
kvalifikaci, poruší § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů.
11.8. Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 ZZVZ oprávněn kdykoliv v průběhu zadávacího
řízení považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že
dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné
zakázky. Takovým případem bude zejména situace, kdy účastník zadávacího řízení
anebo osoba jím ovládaná nebo jej ovládající nebo osoba podléhající ovládání /
dominantnímu vlivu stejné osoby jako účastník zadávacího řízení získá veřejnou
zakázku, jejímž předmětem je výběr zhotovitele stavby / díla.
12. Informace o zpracování osobních údajů
Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.
Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a
jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob
dodavatelů

a jejich

poddodavatelů,

osob,
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prostřednictvím

kterých

je

dodavatelem

prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.
Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího
řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou
oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla
zadavatele.
Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem
Brno 2, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČO: 28305043 jako zpracovateli osobních údajů, za účelem
administrace zadávacího řízení dle § 43 ZZVZ.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové
stránce zadavatele dostupné na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.
13. Seznam příloh
Součástí KD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list žádosti o účast
Příloha č. 2 – Seznam významných služeb
Příloha č. 3 – Seznam členů realizačního týmu pro účely kvalifikace
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů
Příloha č. 5 – Informace z předběžné tržní konzultace
č. 5a – Shrnutí průběhu předběžné tržní konzultace
č. 5b – Výsledky předběžné tržní konzultace
č. 5c – Dotazník v rámci předběžné tržní konzultace
Hradec Králové dne dle elektronického podpisu
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
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Karlovy v Hradci Králové
(podepsáno elektronicky)
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