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2.

ZADAVATEL ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zadávacího řízení:
Název:

Univerzita Karlova v Praze

Sídlo:

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Týká se součásti:

Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Husova 3, 306 05 Plzeň

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Jednající:

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty
na základě plné moci ze dne 20. 3. 2012

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se
zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČ 27142442, se sídlem Na Příkopě
31, 110 00 Praha 1.

Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci
prostřednictvím společnosti OTIDEA a.s.

a

komunikaci

uskutečňovat

Kontaktní osoba: Ing. Martin Polák
Telefon: 286 884 367-8
Email: martin.polak@otidea.cz
Žádosti o dodatečné informace je nutné doručit v písemné podobě v souladu s § 49 zákona na
adresu společnosti OTIDEA a.s.
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3.

VYMEZENÍ VZTAHŮ „SVAZKU Č. 1 – KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE“
K DALŠÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tento „Svazek č. 1: Kvalifikační dokumentace“ tvoří společně se „Svazkem č. 2: Zadávací
dokumentace“, „Svazkem č. 3: Projektová dokumentace a výkaz výměr“, tzv. podrobné
podmínky (dále jen „Podrobné podmínky“) otevřeného zadávacího řízení o nadlimitní
veřejnou zakázku „Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Zhotovitel“
(dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „Zákon“).
Tento „Svazek č. 1: Kvalifikační dokumentace“ Podrobných podmínek je kvalifikační
dokumentací ve smyslu ustanovení § 17, písm. f) Zákona, tj. „dokumentací obsahující
podrobné požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele.“ a je součástí
zadávací dokumentace ve smyslu § 44 Zákona.
„Svazek č. 2: Zadávací dokumentace“ tvoří základ zadávací dokumentace ve smyslu § 44
Zákona, tj. „soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.“
Podrobné podmínky tvoří společně s formulářem Oznámení zadávací podmínky Veřejné
zakázky ve smyslu ustanovení § 17 písm. l) Zákona.
Tento „Svazek č. 1 – Kvalifikační dokumentace“ obsahuje podrobnou specifikaci požadavků na
kvalifikaci, přičemž požadavky na prokázání splnění kvalifikace předmětného zadávacího
řízení určil Zadavatel v Oznámení a ve Svazku č. 1 – Kvalifikační dokumentace čl. 7 těchto
Podrobných podmínek.
Tento „Svazek č. 1 – Kvalifikační dokumentace“ – je zpřístupněn na webových stránkách
Zadavatele www.lfp.cuni.cz (dále také jako “Kvalifikační dokumentace”). Kvalifikační
dokumentace je k dispozici v listinné podobě také na této adrese Zadavatele - Husova 3,
306 05 Plzeň, kancelář asistentky děkana fakulty (2. patro).
V případě rozporů mezi pravidly zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací
řízení“) dle podmínek uvedených ve Svazcích č. 1-3 s kogentními ustanoveními Zákona, mají
přednost podmínky uvedené v Zákoně.

4.

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace s výjimkou projektové dokumentace a stavebních povolení je
zveřejněna na webových stránkách LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz, MŠMT ČR www.msmt.cz a
certifikovaném nástroji společnosti OTIDEA a. s. www.e-zakazky.cz.
Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a stavebních povolení v elektronické
podobě, tj. Svazek č. 1 – 3 včetně příloh, je dostupná u Kontaktní osoby Zadavatele a bude
poskytnuta v souladu s § 48 odst. 1 Zákona. Bližší informace k vyzvednutí upřesní zadavatel
k žádosti zájemce o poskytnutí Zadávací dokumentace, kterou zašle na adresu Kontaktní
osoby zadavatele. Zadavatel připraví k vyzvednutí Svazky č. 1-3 vč. příloh v elektronické
podobě na nosiči CD/DVD. Svazky č. 1 a 2 budou poskytnuty také v tištěné podobě.
Zadavatel si v souladu s § 48 odst. 5 Zákona vyhradil v zadávacích podmínkách právo
požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím Svazků č. 1 - 3.
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Výše nákladů na reprodukci a přípravu Svazků č. 1- 3 činí 300,- CZK bez DPH (slovy: třista
korun českých). DPH ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) činí 60,- CZK (slovy: šedesát korun
českých), tzn. celková cena činí 360,- CZK (slovy: třistašedesát korun českých) včetně DPH.
Zájemce je povinen uhradit náklady za poskytnutí zadávací dokumentace při předání
dokumentace Kontaktní osobou zadavatele hotově anebo požádat v písemné žádosti o
poskytnutí zadávací dokumentace o pokyny k platbě na účet zadavatele. Zadávací
dokumentace včetně projektové dokumentace a stavebních povolení v elektronické podobě, tj.
Svazek č. 1-3 včetně příloh, mu bude v případě platby na účet zaslána poštou po připsání
částky na účet zadavatele či zaslání dokladu o uskutečněné platbě Kontaktní osobě
zadavatele.

5.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka řeší zahájení výstavby Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni
(nový univerzitní kampus), který bude realizován v dlouhodobém časovém horizontu
v několika etapách. Předmět zakázky je součástí dvou samostatných projektů, které budou
financovány z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Projekt UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa řeší především kritický nedostatek ploch pro výuku,
výzkum a zázemí fakulty a nezpůsobilost stávajících objektů pro efektivní rekonstrukci
výstavbou nového objektu, do kterého budou přestěhovány následující ústavy: Ústav
farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a
Ústav biofyziky.
Projekt Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni řeší výstavbu dvou objektů
experimentálních laboratoří pro biomedicínský výzkum zaměřený především na náhradu a
podporu funkce životně důležitých orgánů a na regeneraci a reparaci životně důležitých
orgánů.
Dopravní a infrastrukturní obsluha areálu je zajišťována prostřednictvím společné podmiňující
infrastruktury.
Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení níže specifikovaných staveb v souladu se
zadávacími podmínkami. Předmět Veřejné zakázky se skládá ze tří následujících částí:
1) v rámci projektu UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa budou realizovány následující stavby:
• objekt lékařské fakulty I. (SO 04, sedmipodlažní objekt pro pět teoretických ústavů o
celkové užitné ploše cca 4 960 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou
spjatých,
• infrastrukturní přípojky a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy,
kanalizace, vodovodní přípojky, horkovodní přípojky, přípojky vysokého napětí,
osvětlení areálu, přípojky optických kabelů a oplocení areálu); tyto přípojky a venkovní
stavby budou napojeny na podmiňující infrastrukturu a venkovní stavby.
2) v rámci projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni budou realizovány
následující stavby:
 objekt experimentálních laboratoří I. (SO 01, čtyřpodlažní objekt o celkové užitné ploše
cca 2 710 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,
 objekt experimentálních laboratoří II. (SO 02, třípodlažní objekt o celkové užitné ploše
cca 1 415 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,
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• infrastrukturní přípojky a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy,
kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, horkovodní přípojky, přípojky vysokého
napětí, osvětlení areálu, přípojky optických kabelů a oplocení areálu); tyto přípojky a
venkovní stavby budou napojeny na podmiňující infrastrukturu a venkovní stavby.
3) společnou součástí obou projektů je podmiňující infrastruktura celého univerzitního
medicínského centra a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy, nové dopravní
napojení, kanalizace, vodovod, horkovod, vedení vysokého napětí, osvětlení areálu, optické
kabely, oplocení).
Projekt UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa je MŠMT ČR registrován pod č.
CZ.1.05/4.1.00/04.0154. Projekt Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni je MŠMT ČR
registrován pod č. CZ.1.05/2.1.00/03.0076.
Předmětem plnění Veřejné zakázky je také propagace projektu v souladu s Nařízením Rady
(ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 a dle Pravidel pro publicitu
v rámci operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále jen: „Pravidla pro publicitu
OP VaVpI“) - velkoplošný informační panel.
Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle Přílohy č. 2 – Závazný
návrh smlouvy o dílo Svazku č. 2: Zadávací dokumentace. Rozsah stavebních prací Projektu
je vymezen ve Svazku 3 - Projektová dokumentace a výkaz výměr (dále jen „Předmět plnění
Veřejné zakázky“).

6.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 300 milionů Kč bez DPH (dále jen „PHVZ“).
Předpokládaná hodnota tří částí veřejné zakázky:
1) část stavby definovaná projektovou dokumentací pro provádění stavby dle přílohy 2 vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, „Univerzitní medicínské centrum
LF UK v Plzni - I. etapa, realizační dokumentace stavby“ - 129 miliónů Kč bez DPH
2) část stavby definovaná projektovou dokumentací pro provádění stavby dle přílohy 2 vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, „Biomedicínské centrum Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, realizační dokumentace stavby“ - 146 miliónů Kč bez
DPH
3) část stavby definovaná projektovou dokumentací pro provádění stavby dle přílohy 2 vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, „Biomedicínské centrum Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, I. etapa, realizační dokumentace stavby“ (podmiňující
infrastruktura) - 25 miliónů Kč bez DPH

7.

KVALIFIKACE DODAVATELE

7.1.

Rozsah kvalifikace

7.1.1

Kategorie kvalifikačních předpokladů

Předpokladem účasti v tomto Zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Dodavatel, který nesplní
kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 Zákona, bude
ze Zadávacího řízení Zadavatelem vyloučen.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů;
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b) profesních kvalifikačních předpokladů;
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů;
d) technických kvalifikačních předpokladů.
7.1.2

Význam prokázání splnění kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče
v Zadávacím řízení.
7.1.3

Prokázání splnění kvalifikace

7.1.3.1

Stanovení způsobu prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými Zákonem a doklady
požadovanými Zadavatelem v Oznámení, které jsou podrobně specifikovány v tomto „Svazku
č. 1 – Kvalifikační dokumentace“ Podrobných podmínek.
7.1.3.2

Prokázání části kvalifikace subdodavatelem

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
Zadavatelem podle čl. 7.1.1 písm. b) až d) výše, v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen Zadavateli předložit:


doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona
subdodavatelem a



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 prokazuje splnění kvalifikace.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a) Zákona, tj. „výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán“.
7.1.3.3

Prokázání kvalifikace při společné nabídce dodavatelů

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 čl. 7.1.1, písm. a) výše a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle čl. 7.1.1
písm. b) až d) výše musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se čl. 7.1.3.2 výše použije
obdobně.
V případě, že má být předmět Veřejné zakázky plněn podle tohoto článku společně několika
dodavateli, jsou Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
Veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky. Požadavek na
závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud
zvláštní právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak.
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7.1.3.4

Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a 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 Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem
trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
7.1.3.5

Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 a násl. Zákona) mohou
prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu
starší než tři (3) měsíce.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1
nebo 2, s výjimkou předpokladů podle § 53, odst. 1, písm. k), l) a m) Zákona.
Dále výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) až d) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
7.1.3.6

Prokázání splnění kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace Zadavateli předložení certifikátu, který byl
vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§ 133 Zákona) osobou akreditovanou pro
činnost v systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 Zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem. Certifikátem nelze nahradit prokázání kvalifikace podle § 53 odst. 1
písm. k), l) a m) Zákona.
7.1.3.7

Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu
dodavatelů případně zahraničním certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace Zadavateli v souladu s ustanovením § 143 a
násl. Zákona.
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7.1.3.8

Elektronické prokazování kvalifikace

Vzhledem k neexistenci elektronických prostředků podle § 149 Zákona na straně Zadavatele,
nelze v Zadávacím řízení prokázat splnění kvalifikačních předpokladů pomocí elektronických
prostředků podle § 149 Zákona.
7.1.4

Doba prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
7.2

Základní kvalifikační předpoklady

7.2.1

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ust. § 53 Zákona

Základní kvalifikační 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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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
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konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující1 nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e)

který není v likvidaci,

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 veřejné zakázky,

k)

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

l)

který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele,

m)

který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem
akcií vyšším než 10%.

7.2.2

Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. 7.2.1 výše
předložením2:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických i právnických osob (čl. 7.2.1 písm. a) a b)
výše),

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení (čl. 7.2.1 písm. f) výše),

c)

potvrzení příslušného orgánu či instituce (čl. 7.2.1 písm. h) výše),

d)

čestného prohlášení (čl. 7.2.1 písm. c) až e) a g), i) až m) výše).

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle tohoto článku
Kvalifikační dokumentace nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

1

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů."

2

Zahraniční dodavatel může předložit doklady způsobem dle čl. 7.1.3.4 výše.

10

„Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Zhotovitel“
Univerzita Karlova v Praze, dotčená součást - Lékařská fakulta v Plzni

7.3

Profesní kvalifikační předpoklady

7.3.1

Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží níže uvedené.
Dle § 54 písm. a) Zákona:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
Dle § 54 písm. b) Zákona:
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci dle předmětu plnění Veřejné zakázky, zejména oprávnění k provádění staveb,
jejich změn a odstraňování .
Dle § 54 písm. d) Zákona:
- doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje:
- osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění, pro obor pozemní stavby.
7.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží níže uvedené.
Dle § 55 odst.1 písm. a) Zákona:
Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a
stavebně-montážní pojištění.
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu
předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a
stavebně-montážní pojištění, z níž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu.
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění min. ve výši 270 mil. Kč a pokud má
sjednané stavebně-montážní pojištění ( pojištění majetku (stavby, budovy)) s
limitem pojistného plnění min. ve výši 270 mil. Kč.
Dle § 55 odst. 1 písm. c) Zákona
Dodavatel předloží údaje o dosaženém obratu pouze ve vztahu ke stavebním pracím, které
jsou předmětem veřejné zakázky ( tzv. specializovaném obratu ) dosaženém v posledních 3
účetních obdobích.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3 písm. b) Zákona:
Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu
předložením výkazu obratu pouze ve vztahu ke stavebním pracím, které jsou předmětem
veřejné zakázky (tzv. specializovaný obrat), a to ve formě čestného prohlášení podepsaného
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osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo dodavatelem, a současně ve formě účetních
závěrek za předcházející 3 účetní období, včetně zpráv auditora, je-li zákonem pro daného
dodavatele uložena. Z těchto dokumentů musí být patrné splnění níže vymezené úrovně
kvalifikačního předpokladu. Jestliže dodavatel vznikl později, nebo prokazatelně zahájil činnost
vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.
Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat ve
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pouze ve vztahu
ke stavebním pracím, které jsou předmětem veřejné zakázky (tzv. specializovaný obrat)
za poslední 3 účetní období činil v součtu celkem minimálně 300 milionů CZK bez DPH.
7.5.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží níže
uvedené.
Dle § 56 odst. 3. písm.a) Zákona
Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací provedených dodavatelem
za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění, včetně údaje o
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží seznam významných
stavebních prací provedených v posledních 5 letech a doloží osvědčení objednatelů, že
realizoval 3 stavby, jejichž předmětem plnění bylo provedení min. 2 staveb občanské
vybavenosti (administrativa, vzdělávání, věda, zdravotnictví) v minimální hodnotě 150 mil. Kč
bez DPH za každou stavbu a min. 1 stavby v minimální hodnotě 120 mil. Kč bez DPH
stavby.
7.6

Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v Zadávacím řízení v prosté kopii.
Požádá-li Zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82
Zákona, povinen je předložit.
Doklady 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.
7.7

Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle čl. 7.9 níže, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit a
současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle předcházející věty se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu
s rozhodnutím Zadavatele podle § 81 Zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby
uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž Zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
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Posouzení kvalifikace

7.8

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem.
Nesplnění kvalifikace

7.9

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v čl. 7.7 výše a § 58 Zákona, musí být Zadavatelem vyloučen z účasti v
Zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti v Zadávacím řízení s uvedením důvodu.

8.

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE „SVAZKU Č. 2: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“

„Svazek č. 2: Zadávací dokumentace“ obsahuje podrobnou specifikaci údajů uvedených
v Oznámení o zakázce a přílohy:
Příloha č. 1:

Formulář krycího listu nabídky (vzor)

Příloha č. 2:

Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3:

Zjednodušený harmonogram realizace stavebních prací (formulář)

Příloha č. 4:

Plná moc ze dne 20. 3. 2012

Příloha č. 5:

Čestné prohlášení dle § 53 ZVZ ( čl. 7.2.1 KD)

Příloha č. 6

Čestné prohlášení dle čl. 8 ZD

Příloha č. 7

Čestné prohlášení o splnění
předpokladů dle čl. 7.4. KD

9.

ekonomických

a

finanční

kvalifikačních

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SVAZKU 3 „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
A VÝKAZ VÝMĚR“

„Svazek č. 3: Projektová dokumentace a výkaz výměr obsahuje:
1. Projektové dokumentace:
- „Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni - I. etapa, realizační dokumentace stavby“,
VIII/2010
- „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, realizační dokumentace
stavby“, I/2012
- „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, 1. etapa, realizační
dokumentace stavby“, VIII/2010 (podmiňující infrastruktura)
2. Výkaz výměr v elektronické podobě k projektové dokumentaci:
- „Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni - I. etapa, realizační dokumentace stavby“,
VIII/2010
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„Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Zhotovitel“
Univerzita Karlova v Praze, dotčená součást - Lékařská fakulta v Plzni

- „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, realizační dokumentace
stavby“, I/2012
- „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, 1. etapa, realizační
dokumentace stavby“, VIII/2010 (podmiňující infrastruktura)
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