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„Klatovské katakomby 2010 – restaurátorské práce“
Reg. č. projektu: CZ.1.14/3.2.00/05/01597
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- KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
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1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění restaurátorských prací v rámci projektu Klatovské katakomby
2010. Detailní popis předmětu plnění je obsažen ve Výzvě a zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
2. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Pravost a stáří dokladů:
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy v kopii, nestanovíli zákon o veřejných zakázkách jinak. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace po uchazeči, se kterým má
být uzavřena smlouva podle § 82, a ten je povinen je předložit.
Veškerá prohlášení musejí mít formu čestné prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele.
Doklady a prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
Prokázání části kvalifikace subdodavatelem
Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle
§50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli
předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
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b) 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) až d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a).
Prokázání splnění kvalifikace jiným způsobem
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace příp. její zákonem stanovené části též způsoby,
uvedenými v §127 a následujícími dle zákona – Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů či v
§133 a následujícími dle zákona – Certifikátem, vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Význam prokázání splnění kvalifikace.
Předpokladem účasti v tomto zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Dodavatel, který nesplní
kvalifikaci v plném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §58 zákona, bude ze zadávacího
řízení zadavatelem vyloučen.
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele v zadávacím
řízení.
3. Základní kvalifikační kritéria dle §53 zákona
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních kritérií čestným prohlášením dle §62, odst. 2
zákona. Z čestného prohlášení musí být jednoznačně zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady, uvedené v §53, odst. 1, písm. a) – l).
Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Vzor čestného prohlášení je obsažen v příloze č. 1 kvalifikační dokumentace.
4. Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona č.137/2006 Sb.
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů:
§54 písm. a/ zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné evidence, pokud je
v ní zapsán,
§54 písm. b/ zákona - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, zadavatel stanovuje,
že dodavatel musí předložit živnostenské oprávnění k provádění restaurátorských prací.
5) Ekonomické a finanční předpoklady dle §55 zákona č.137/2006 Sb.
Zadavatel nestanovil žádné ekonomické a finanční předpoklady.
6) Technické kvalifikační předpoklady dle §56 zákona č.137/2006 Sb.
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
6.1. seznamu významných zakázek, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění
Za významnou dodávku stanovuje zadavatel doložení zakázek s převažujícím předmětem plnění
Restaurátorské či konzervátorské práce.
Zadavatel požaduje předložení minimálně 2 ks zakázek s obdobným předmětem plnění v seznamu.
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7) Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §58
zákona, musí být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí
dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
V Klatovech dne 28. 3. 2011

Příloha:
VZOR – čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních kriterií
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