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7.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

7.1

Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu
se zákonem VZ je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona VZ
(viz odstavec 7.2),
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona VZ
(viz odstavec 7.3),
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona
VZ (viz odstavec 7.4),
d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ
(viz odstavec 7.5).

7.1.1

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona VZ v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu
s ustanovením § 51 odst. 4 zákona VZ prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem.
Dodavatel je rovněž povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž
bude vyplývat 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. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis

z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
7.1.2

Společná nabídka
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)
zákona VZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona VZ,
viz odstavec 7.2 této ZD) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona VZ (tj. profesní kvalifikační
předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona VZ, viz odstavec 7.3 této ZD), § 50 odst. 1
písm. c) zákona VZ (tj. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady viz odstavec
7.4 této ZD) a § 50 odst. 1 písm. d) zákona VZ (tj. technické kvalifikační
předpoklady, viz odstavec 7.5 této ZD) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele se ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona VZ
společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude 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. Tato listina musí
současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob
jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají
společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková
adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka
sdružení)) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení.
Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí
v originále nebo v úředně ověřené kopii.

7.1.3

Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Dle § 51 odst. 7 zákona VZ, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem VZ 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
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná, nestanoví jinak; to platí
i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce

2

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 předložené ve slovenském jazyce.
7.1.4

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně
s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona VZ, kromě písm. f) a h) tohoto
odstavce (viz § 127 odst. 3 zákona VZ) a profesních kvalifikačních předpokladů
podle § 54 zákona VZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání
splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona
VZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně
s nabídkou) 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.
Zadavatel v souladu s § 143 zákona VZ přijme výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný
zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského
hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva
uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud
byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo
či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř.
příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu
zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátů musí vyplývat prokázání níže
uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak, jak si je zadavatel
vymezil, tj.
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona VZ při současném splnění
požadavku zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce
7.2 této ZD uvedených pod písm. f) a h) doklady,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona VZ,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném
státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) (poslední
zpracovaná rozvaha nebo část určitá část takové rozvahy) a c) (údaj o celkovém
obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat
dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše
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za poslední 3 účetní období, nebo pokud dodavatel vznikl později nebo zahájil
svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za všechna
účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti), nebo
d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona VZ.
7.1.5

Pravost a stáří dokladů
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem
požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče; pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci,
musí být v nabídce předložena platná plná moc.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech alespoň kopiemi
požadovaných dokladů. Originály nebo ověřené kopie dokladů je uchazeč, se kterým
má být uzavřena smlouva, povinen předložit nejpozději před uzavřením smlouvy.
Předloží-li uchazeč originály či úředně ověřené kopie dokladů již v nabídce, zařadí je
do výtisku označeného „Originál“; kopie těchto dokladů budou obsaženy
ve výtiscích nabídky označených „Kopie“.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz odstavec 7.2
této ZD) a výpis z obchodního rejstříku (viz odstavec 7.3 této ZD) nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni konce
lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

7.1.6

Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně
v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu podle § 60, zákona VZ je dodavatel povinen nejpozději
do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu
s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona VZ 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.

7.1.7

Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona VZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím
řízení. Zadavatel dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím
řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.
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7.2

Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel v souladu s § 53 odst. 2 zákona VZ předloží doklady, jimiž prokáže
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona VZ.
Dle § 53 odst. 1 zákona VZ 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, přijímání úplatku,
podplácení, 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; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
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 statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, 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,
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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 VZ požadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)

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

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

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

Způsob prokázání
předpokladů:

splnění

výše

uvedených

základních

kvalifikačních

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) stanovil
povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 zákona VZ doklady uvedenými v § 53 odst. 2 zákona VZ,
to znamená, že dodavatel v nabídce předloží:
a) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. a) a b) výpis z evidence
Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů,
b) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. c), d), e), g), i), j) k) a l)
čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, které daným čestným
prohlášením prokazuje,
c) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. f) potvrzení příslušného
finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů,
d) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. h) potvrzení příslušného
orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Doklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) a h) zadavatel požaduje předložit i v případě
prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ve smyslu ust. § 127 odst. 3 zákona VZ nebo výpisem ze zahraničního seznamu
či zahraničním certifikátem (ve smyslu § 143 odst. 3 zákona VZ).
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7.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) Dle § 54 písm. a) zákona VZ
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek),
starší 90 kalendářních dnů.
b) Dle § 54 písm. b) zákona VZ
dokladu o oprávnění k podnikání vydaném podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání
vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících
platných živnostenských oprávnění:
živnosti vázané
a
-

a
-

živnostenské oprávnění pro geologické práce, popř. jiné oprávnění obdobného
charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky;
živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění
veřejné zakázky;
živnostenské oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými
odpady katalogového čísla 17 05 03 dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

živnosti volné
-

a
-

a
-

živnostenské oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s odpady
dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., popř. jiné oprávnění obdobného
charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky,
živnostenské oprávnění k provádění testování, měření, analýz a kontroly,
popř. jiné oprávnění podobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění
veřejné zakázky,
živnostenské oprávnění k provádění poradenské a konzultační činnosti,
popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění
veřejné zakázky.
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Oprávněním k podnikání se pro část zakázky, která představuje relikvidaci starých
ropných sond, rozumí:
-

oprávnění k hornické činnosti dle § 2 písm. c) a písm. g) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá
předmětu plnění veřejné zakázky.

c) Dle § 54 písm. c) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
d) Dle § 54 písm. d) zákona VZ
dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti
předložením všech níže požadovaných platných dokladů:
-

osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti
pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět,
a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.,
o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce, pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky,
inženýrská geologie dle § 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky, environmentální
geologie dle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky, sanační geologie dle § 2 odst. 2
písm. f) vyhlášky a geofyzika dle § 2 odst. 2 písm. h) vyhlášky, v návaznosti na
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu,
ve znění pozdějších předpisů,

-

osvědčení o autorizaci inženýra v oboru geotechnika podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů,

-

osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

-

platný certifikát potvrzující členství dodavatele v Mezinárodní asociaci
vrtných kontraktorů IADC,

-

certifikát Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO)
vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát obdobného relevantního
zaměření pro vzorkovací práce. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané
v členském státě Evropské unie,

-

certifikát Manažer vzorkování (MV) podzemních vod a Manažer vzorkování
(MV) odpadních vod vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát
obdobného relevantního zaměření. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané
v členském státě EU,
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-

pověření Ministerstva životního prostředí k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů vydané v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 2 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb.,
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů,

-

osvědčení odborné kvalifikace závodní k činnostem dle § 2 písm. c) a písm. g)
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů.
Tato odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné
způsobilosti v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 298/2005 Sb.,
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem periodické
zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti dle § 8 této vyhlášky.

-

osvědčení odborné kvalifikace bezpečnostní technik v souladu s § 2 odst. 1
písm. d) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým
způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
s oprávněním pro hornickou činnost dle § 2 písm. c) a písm. g) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů,

-

osvědčení odborné kvalifikace báňský projektant v souladu s § 2 odst. 1
písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým
způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
s oprávněním pro hornickou činnost dle § 2 písm. c) a písm. g) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů,

-

osvědčení odborné kvalifikace technický dozor (vrtmistr) v souladu s § 2
odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou
kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné
hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost dle § 2 písm. c)
a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,

-

oprávnění osob, které budou provádět svářečské práce na ústí vrtu dle
ČSN EN 287-1 (zkoušky svářečů) s oprávněním v rozsahu prováděných prací
pro skupinu základního materiálu 3.1 dle ČSN CR ISO 15608 (zušlechtěné oceli
se zaručenou mezí kluzu 360 - 690 N/mm2), rozsah průměrů: 120 - 350 mm, síla
stěny 6 - 12 mm. V případě svařování ústí sondy je nutná kontrola magnetizace
pažnic a případné odmagnetování,

-

písemné ustanovení odborně způsobilého pracovníka pro řízení závažných
provozních nehod (vedoucího likvidace havárie) pro výkon činností dle § 12
vyhlášky č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního
plynu, ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
Osoba na pozici vedoucí likvidace havárie předloží, že jeho odborná
způsobilost řídit zdolávání havárie ve smyslu § 41 odst. 1 písm. h) zákona
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č. 61/1988 Sb., byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu,
a že byl do výše uvedené funkce jmenován závodním.
7.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
a) Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
b) Dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel předloží poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních
předpisů nebo určitou část takové rozvahy, z níž bude patrný hospodářský výsledek
v minulém účetním období.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3
písm. b) zákona VZ:
Dodavatel prokáže splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením originálu nebo úředně ověřené kopie poslední zpracované
rozvahy podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů), nebo určitou část takové rozvahy, z níž bude patrný
hospodářský výsledek, a ve které dodavatel zároveň zjevným způsobem vyznačí
relevantní údaje pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud
dosáhl v posledním uzavřeném účetním období kladného hospodářského výsledku.
c) Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel uvede údaj o celkovém obratu dosaženém dodavatelem za poslední 3
účetní období, zjištěný podle zvláštních právních předpisů.
Dodavatel uvede údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět
této veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období, zjištěný podle zvláštních
právních předpisů.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3
písm. b) zákona VZ:
Dodavatel prokáže splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního
předpokladu předložením výkazu o celkovém obratu a výkazu o obratu
dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (v rozsahu dále
uvedeném), a to ve formě prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat
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jménem či za dodavatele, popř. ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie účetní
závěrky za poslední 3 účetní období, včetně zpráv auditora, je-li zákonem
pro daného dodavatele uložena, z nichž bude patrné splnění níže uvedeného
požadavku. V případě účetní závěrky dodavatel zjevným způsobem vyznačí
pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu relevantní údaje.
Jestliže dodavatel vznikl nebo zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné
zakázky prokazatelně později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna
účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho:
-

celkový obrat zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, dosažený v posledních 3 účetních obdobích činil
minimálně 800 milionů Kč bez DPH v součtu za všechna 3 účetní období;

-

obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. obrat z oboru
prací
z oblasti
likvidace/relikvidace
ropných,
plynových
nebo
ropoplynových sond zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, dosažený v posledních 3 účetních obdobích činil
minimálně 400 milionů Kč bez DPH v součtu za všechna 3 účetní období;

-

obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. obrat z oboru
prací z oblasti sanace a rekultivace území kontaminovaných ropnými
látkami zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, dosažený v posledních 3 účetních obdobích činil minimálně
300 milionů Kč bez DPH v součtu za všechna 3 účetní období.

Obecně ke způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1
zákona VZ
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným
zadavatelem v této zadávací dokumentaci (v článku 7., odstavci 7.4 této ZD), je
oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo
z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
7.5

Technické kvalifikační předpoklady

7.5.1

Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací
V případě této veřejné zakázky se jedná o zakázku, jejíž plnění ve smyslu ust. § 9
odst. 2 zákona VZ spočívá v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek,
kde převažujícími činnostmi je provedení stavebních prací. Z tohoto důvodu
vymezuje zadavatel v souladu s § 56 odst. 6 zákona VZ technické kvalifikační
předpoklady nejprve pro provedení stavebních prací.
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V souladu s ustanovením § 56 odst. 3 a následujících, zákona VZ zadavatel
vymezuje tyto technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací.
7.5.1.1 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 zákona VZ
a) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží seznam stavebních prací, provedených dodavatelem
za posledních 5 let formou prohlášení a osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Zadavatel upozorňuje, že nelze osvědčení objednatelů nahradit pouhým prohlášením
dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu
v nabídce předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních
5 let, a v tomto seznamu uvede minimálně:
-

a
-

1 provedenou stavbu v oboru prací z oblasti sanace a rekultivace území
kontaminovaných ropnými látkami v souhrnném finančním objemu ve výši
minimálně 300 milionů Kč bez DPH,
3 provedené stavby v oboru prací z oblasti likvidace/relikvidace ropných,
plynových nebo ropoplynových sond v souhrnném finančním objemu ve výši
minimálně 100 milionů Kč bez DPH, přičemž:
-

a
-

alespoň jedna z těchto stavebních prací v oblasti likvidace/relikvidace
ropných, plynových nebo ropoplynových sond dosáhla finančního objemu
ve výši minimálně 40 milionů Kč bez DPH,
alespoň jedna z těchto stavebních prací musí spočívat v provedení prací
z oblasti oprav, likvidace a relikvidace ropo-plynonosných sond
hlubokých nejméně 1.000 m a musí být provedena vrtnými soupravami
o nosnosti na háku minimálně 50 tun

a
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-

a
-

alespoň jedna z těchto stavebních prací musí spočívat v provedení
frézování minimálně 150 m sekce pažnicových, stupačkových a jiných
trubních kolon nacházejících se ve vrtu (sondě) a které nejde jiným
způsobem instrumentovat (vytáhnout),
alespoň jedna z těchto stavebních prací musí spočívat v provedení izolací
ropných, plynových nebo ropoplynových sond procházejících lignitovou
slojí, přičemž
-

alespoň jedna z těchto stavebních prací musí spočívat v likvidaci
minimálně 70 ropných, ropoplynových nebo plynových sond,
-

ze kterých bylo v jednom roce zahájeno a dokončeno minimálně
10 likvidací ropných, ropoplynových nebo plynových sond ve
finančním objemu ve výši minimálně 40 milionů Kč bez DPH.

Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje v následujících
případech:
-

pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu
stavebních prací, byly zahájeny a současně i dokončeny v rozhodném časovém
úseku posledních 5 let, a požadovaná výše minimálního finančního objemu
takových zakázek je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu
stavebních prací, nejsou ještě dokončeny, avšak požadovaná výše minimálního
finančního objemu takových zakázek v rozhodném časovém úseku posledních
5 let je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

pokud zahájení realizace jím prokazovaných zakázek, uvedených v zadavatelem
požadovaném seznamu stavebních prací, byla započata před rozhodným
časovým úsekem posledních 5 let, avšak s podmínkou, že k dokončení těchto
zakázek došlo právě v tomto požadovaném období. V tomto případě zadavatel
uzná celkovou výši plnění takových jednotlivých zakázek;

a pokud současně připojí osvědčení objednatele o řádném provedení každé z těchto
požadovaných 4 provedených stavebních prací.
Tato osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně
a odborně.
b) Dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů,
jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických
útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a u každého z techniků uvede
jeho dosažené (ukončené) vzdělání v příslušném směru ve smyslu požadavku
následujících odstavců.
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Seznam techniků musí obsahovat i funkci, kterou bude příslušný technik zastávat
při provádění stavebních prací, resp. při plnění veřejné zakázky. Součástí seznamu
bude předložení úředně ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání
v požadovaném zaměření, a to od každého, v seznamu uvedeného technika.
U uvedených osob doloží dodavatel ověřené kopie požadovaných dokladů
o dosaženém stupni vzdělání a odbornosti. Požadavky na délku praxe prokáže
uchazeč čestným prohlášením příslušného technika, u nějž je minimální délka praxe
požadována, že tento požadavek splňuje.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v požadovaném
seznamu uvede, že má k dispozici pro plnění veřejné zakázky níže požadovaný počet
techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou zajišťovat
kontrolu jakosti, přičemž musí zároveň splňovat následující požadavky zadavatele.
Minimální počet techniků:
5 techniků zajišťujících kontrolu jakosti
Minimální dosažený stupeň vzdělání techniků:
-

středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo báňského nebo
přírodovědného zaměření.

Minimální odborná způsobilost techniků:
Dodavatel předloží seznam techniků zajišťujících kontrolu jakosti. V tomto seznamu
musí být minimálně uvedeni technici, splňující níže uvedené požadavky:
-

osvědčení odborné kvalifikace bezpečnostní technik s osvědčením odborné
způsobilosti v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost dle
§ 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a státní báňské správě v platném znění, s minimálně 5 letou praxí v oboru,

-

osvědčení odborné kvalifikace báňský projektant s osvědčením odborné
způsobilosti v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
dle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
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výbušninách a státní báňské správě v platném znění, s minimálně 10 letou praxí
v oboru,
-

osvědčení odborné kvalifikace technický dozor (vrtmistr) s osvědčením
odborné způsobilosti v souladu § 2 odst. 1 písm. k) vyhl. č. 298/2005 Sb.,
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou
činnost dle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a státní báňské správě v platném znění, s minimálně 5 letou praxí
v oblasti likvidace ropných, ropoplynových nebo plynových sond.

Všichni pracovníci od úrovně pracovníka pověřeného řízením prací (technický
pracovník) po úroveň pomocného směnmistra musí být držiteli a předložit (případně
doložit čestným prohlášením, že pracovníci vlastní) osvědčení (certifikát)
o absolvování speciálního výcviku ve zmáhání tlakových projevů ve vrtu nebo sondě
dle mezinárodních standardů vydaného akreditovanou, popřípadě autorizovanou
osobou zmocněnou k vydávání těchto certifikátů příslušným akreditačním orgánem
(např. IADC WellCAP Rotary Drilling, IWCF Rotary Drilling, IWCF Well
Intervention).
V souladu s požadavkem novely vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního
plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, („Kdo má
řídit vrtné práce, práce pro podzemní opravy sond nebo práce k zajištění nebo
likvidaci vrtů nebo sond na vodu pod tlakem, ropu nebo plyn s rizikem vzniku
nebezpečného tlakového projevu, musí být držitelem osvědčení (certifikátu)
o absolvování speciálního výcviku ve zmáhání tlakových projevů ve vrtu nebo sondě
dle mezinárodních standardů vydaného akreditovanou, popřípadě autorizovanou
osobou zmocněnou k vydávání těchto certifikátů příslušným akreditačním orgánem;
to neplatí pro zaměstnance vykonávajícího inspekční službu.“) lze za pracovníka,
který práce řídí, označit pracovníka na pozici technického dozoru (vrtmistr,
směnmistr, pomocný směnmistr). Bezpečnostní technik a báňský projektant vrtné
práce kontrolují, proto se na tyto pracovní pozice požadavek na předložení osvědčení
(certifikátu) o absolvování speciálního výcviku ve zmáhání tlakových projevů
nevztahuje.
Jeden technik může disponovat současně i několika výše uvedenými doklady
požadované odborné způsobilosti.

c)

Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele,
jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní
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úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu)
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a to ve formě čestného prohlášení, v němž
uvede jmenný přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením
výčtu osvědčení o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.
Přílohou čestného prohlášení dodavatele budou:
-

čestné prohlášení každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné
zakázce s jejím vlastnoručním podpisem,
osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné
kvalifikaci:
-

osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel
prokázat dokladem o ukončení (absolvování) středoškolského, resp.
vysokoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský
diplom);

-

osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje
zadavatel prokázat dokladem o osvědčení odborné kvalifikace (autorizace,
kvalifikace, osvědčení o odborné způsobilosti), vydaným příslušnou
institucí, a čestným prohlášením konkrétní osoby s uvedením výčtu
konkrétní praxe, ve struktuře - zaměstnavatel, pozice, délka praxe, s jejím
vlastnoručním podpisem, v návaznosti na níže uvedený výčet minimální
odborné kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu, přičemž
osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací (ve smyslu § 134
odst. 2 a § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) musí splňovat
následující požadavky zadavatele:
Minimální počet osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:
4 odpovědné osoby
Osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací nemohou
být shodné s osobami techniků požadovanými podle části 7.5.1.1 písm. b) této ZD,
resp. dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ.
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Minimální dosažený stupeň vzdělání osob odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací:
-

středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání báňského nebo přírodovědného
zaměření.

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací:
-

kvalifikace závodní s osvědčením o odborné způsobilosti v souladu § 5 odst. 7)
vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
s oprávněním pro hornickou činnost dle § 2 písm. c) a písm. g) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
v platném znění, s minimálně 5 letou praxí v oblasti likvidace ropných,
ropoplynových, plynových sond nebo hydrogeologických vrtů,

-

osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro
geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět,
a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.,
o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce, pro obor geofyzika dle § 2 odst. 2. písm. h) vyhlášky,
v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů, s minimálně 5 letou praxí
v oboru,

d) Dle § 56 odst. 3 písm. d) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel předloží opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,
která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, tzn. v souladu s § 56
odst. 5 zákona VZ dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu
z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska
ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem řady ČSN EN
ISO 14000 akreditovanou osobou.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení
z hlediska ochrany životního prostředí.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
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Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud je registrován
v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo pokud
má zaveden a certifikován systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí
dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000, což prokáže předložením
platné registrace v případě EMAS, nebo platného certifikátu řízení dle ČSN EN ISO
14000, v oblasti související s předmětem této veřejné zakázky, vydaného
akreditovanou osobou.
e) Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a průměrného
ročního počtu vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí
zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou
na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat
podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich
práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž
vedoucí organizační složky státu) dodavatele nebo osob v obdobném postavení
za poslední 3 roky.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud jeho průměrný
roční počet zaměstnanců činí minimálně 70 a průměrný roční počet vedoucích
zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí
jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele
oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly,
organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu)
dodavatele nebo osob v obdobném postavení činí minimálně 6 za poslední 3 roky.

f) Dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel předloží v nabídce ve formě jím podepsaného prohlášení přehled nástrojů
či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít k dispozici při plnění
veřejné zakázky, především strojů na relikvidaci starých ropných sond a zemní práce.
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Dodavatel je povinen formou prohlášení poskytnout zadavateli ke každé z položek
přehledu technického vybavení níže uvedené údaje:
-

název zařízení,

-

počet kusů zamýšlených využít dodavatelem k plnění veřejné zakázky,

-

hlavní technické údaje zařízení,

-

údaj o tom, zda se jedná o vlastní zařízení dodavatele,

-

rok pořízení.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Pro posouzení prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu si zadavatel
vyhrazuje právo následné fyzické kontroly všech nástrojů či pomůcek, provozních
a technických zařízení, především strojů na relikvidaci starých ropných sond a zemní
práce, uvedených v prohlášení uchazeče, provedené zadavatelem nebo jinou osobou
jednající jeho jménem.
Uchazeč v nabídce předloží písemné prohlášení o poskytnutí součinnosti
při provedení fyzické kontroly na základě písemné výzvy zadavatele.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel bude vlastníkem nebo bude mít smluvně zajištěno právo užívání alespoň
následujících zařízení:
-

strojní zařízení vrtných souprav s příslušenstvím, které musí splňovat požadavky
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, v platném znění, a prováděcích právních předpisů
vydaných Českým báňským úřadem zejména vyhlášky č. 239/1998 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě
ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně
některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů, o následujících minimálních
technických parametrech:
-

nosnost souprav na háku minimálně 50 tun,

-

souprava musí umožňovat tažení nářadí v pásech,

-

souprava musí být schopna pracovat v hloubkách až do 1.000 m,

-

výkon vrátku (kontinuální výkon) musí být minimálně 250 kW,

-

zařízení na uzavření vrtu (preventry) musí být dimenzovány minimálně
na tlak 21 MPa,
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-

jedno čerpadlo na výplach duplex nebo triplex schopné dodávat až 900 l/min
při tlaku 7 MPa, max. tlak minimálně 21 MPa,

-

rotační stůl schopný vyvinout kroutící moment až do 20 kNm pro frézování
pažnic či předmětů ve vrtu či sondě,

-

zařízení musí být vhodné a schválené pro použití v prostorách s nebezpečím
výbuchu,

-

protierupční zařízení schopné spolehlivě uzavřít vrt v každé etapě likvidace
až do provedení závěrečného cementového mostku. Funkčnost zařízení
nutno doložit platnými certifikáty o zkouškách zařízení dle § 44 vyhlášky
ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-

strojní zařízení schopné provádět likvidace vrtů s dostatečnou tahovou
rezervou minimálně 25 tun nad váhu vypažované kolony.

Dodavatel dále v nabídce předloží prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele, z jehož obsahu bude zřejmý způsob zajištění následujících
požadavků:
-

schopnost v případě potřeby nahradit v průběhu likvidace či relikvidace vrtu
nebo sondy, jak strojní zařízení, tak osádku soupravy, včetně seznamu techniky
a personálu, které budou také splňovat požadavky dle této zadávací
dokumentace, a to nejpozději do 72 hodin od vzniku potřeby,

-

povinnost předložení inventáře náhradních dílů k soupravám a jiným zařízením
nutným k provádění prací dle této zakázky. Náhradní díly musí být pravidelně
kontrolovány a naskladňovány,

-

schopnost v místě realizace či v přijatelné vzdálenosti mít k dispozici sklad
havarijního nářadí a dále havarijní sklad chemikálií pro přípravu kapalin
v případě zmáhání tlakových projevů dle § 19 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb.,
o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu,

-

schopnost smluvního, výrobního či jiného zajištění dodávek výše uvedených
nástrojů pro případ jejich obnovy či výměny za jiný typ.

7.5.1.2 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 4 zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel předloží certifikát prokazující zavedení systému řízení jakosti dle českých
technických norem řady ČSN EN ISO 9000.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží platný certifikát systému řízení jakosti vydaného podle
českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
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Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden
a certifikován systém řízení jakosti dle českých technických norem řady ČSN EN
ISO 9000 v oblasti související s předmětem veřejné zakázky, tj. v oblasti
likvidace/relikvidace ropných, plynových nebo ropoplynových sond a v oblasti
sanace a rekultivace území kontaminovaných ropnými látkami, nebo prací
obdobného charakteru, odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky,
což prokáže předložením platného certifikátu.
Obecně ke způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem v této zadávací
dokumentaci (v odstavci 7.5), je oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady
odmítnout.
7.5.2

Technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb
Vzhledem k tomu, že se v případě této veřejné zakázky jedná o zakázku, jejíž plnění
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona VZ spočívá v plnění odpovídajícím více
druhům veřejných zakázek, kde nezbytnými činnostmi ke splnění veřejné zakázky
na provedení stavebních prací je i poskytování služeb, vymezuje zadavatel
v souladu s § 56 odst. 6 zákona VZ technické kvalifikační předpoklady rovněž i pro
poskytování služeb.
V souladu s ustanovením § 56 odst. 2 a následujících, zákona VZ zadavatel
vymezuje tyto technické kvalifikační předpoklady.

7.5.2.1 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 zákona VZ
a) Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto
seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této
osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
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Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu
v nabídce předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech, a v tomto seznamu uvede minimálně:
-

2 realizované služby v oboru odvoz kontaminovaných zemin o celkovém
objemu minimálně 50.000 m3 v souhrnném finančním objemu ve výši
minimálně 25 milionů Kč bez DPH, přičemž
-

a
-

a
-

alespoň jedna z těchto služeb byla v objemu odvozu kontaminovaných
zemin ve výši minimálně 30.000 m3 a dosáhla finančního objemu ve výši
minimálně 16 milionů Kč bez DPH,

1 realizovanou službu v oboru odvoz k dekontaminaci nebo dekontaminace
kontaminovaných vod v rozsahu minimálně 26.000 m3 kontaminovaných vod
o finančním objemu ve výši minimálně 15 milionů Kč bez DPH,
1 realizovanou službu v oboru zpracování prováděcí projektové
dokumentace průzkumných prací o finančním objemu ve výši minimálně
500.000,-- Kč bez DPH.

Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje v následujících
případech:
-

pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu
významných služeb, byly zahájeny a současně i dokončeny v rozhodném
časovém úseku posledních 3 let, a požadovaná výše minimálního finančního
objemu takových zakázek je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu
významných služeb, nejsou ještě dokončeny, avšak požadovaná výše
minimálního finančního objemu takových zakázek v rozhodném časovém úseku
posledních 3 let je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

pokud zahájení realizace jím prokazovaných zakázek, uvedených v zadavatelem
požadovaném seznamu významných služeb, byla započata před rozhodným
časovým úsekem posledních 3 let, avšak s podmínkou, že k dokončení těchto
zakázek došlo právě v tomto požadovaném období. V tomto případě zadavatel
uzná celkovou výši plnění takových jednotlivých zakázek;

a pokud k seznamu současně připojí osvědčení objednatele (veřejného zadavatele
či jiné osoby, které byly služby poskytovány) či případné čestné prohlášení
ve stanovených případech (viz výše), o řádném poskytnutí každé z požadovaných
4 poskytnutých služeb.
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Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo poskytnutí služeb a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně.
b) Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona VZ
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede jmenný seznam
techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Dodavatel předloží dokument dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění
níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží
čestné prohlášení, ve kterém uvede jmenný seznam níže uvedeného počtu techniků
či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a kteří musí
zároveň splňovat následující požadavky zadavatele:
I.

Technici

Minimální počet techniků:
6 techniků
Minimální dosažený stupeň vzdělání techniků:
-

vysokoškolské vzdělání stavebního nebo přírodovědného, případně obdobného
zaměření.

Minimální odborná kvalifikace techniků:
-

osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti
pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět,
a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.,
o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce, pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky,
a sanační geologie dle § 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky, v návaznosti na zákon
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém ústavu,
ve znění pozdějších předpisů,s minimálně 5 letou praxí v oboru;
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-

osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti
pro geologické práce - osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět,
a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.,
o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce pro obor environmentální geologie dle § 2 odst. 2 písm. e)
vyhlášky, v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a o Českém geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů, s minimálně
5 letou praxí v oboru;

-

certifikát vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO)
vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát obdobného relevantního
zaměření pro vzorkovací práce, s minimálně 5 letou praxí v oboru. Zadavatel
uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie;

-

certifikát manažer vzorkování (MV) podzemních vod a manažer vzorkování
(MV) odpadních vod, vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát
podobného relevantního zaměření, s minimálně 5 letou praxí v oboru. Zadavatel
uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie;

-

pověření Ministerstva životního prostředí k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů vydané v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 2 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb.,
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů,
s minimálně 5 letou praxí v oboru.

Jeden technik může disponovat současně i několika výše uvedenými doklady
požadované odborné způsobilosti.
II. Technické útvary
Minimální počet technických útvarů:
3 akreditované analytické laboratoře
Minimální odborná způsobilost technických útvarů:
-

a
-

osvědčení o akreditaci analytické laboratoře pro laboratorní rozbory vod,
zemin, odpadů a paliv minimálně pro ukazatele, které jsou sledovány v rámci
realizace projektu, vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
osvědčení o akreditaci laboratoře geotechniky či geomechaniky zemin,
vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

c) Dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
d) Dle § 56 odst. 2 písm. d) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
e) Dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona VZ
24

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:
Dodavatel v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele,
jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní
úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu)
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb, a to ve formě čestného prohlášení, v němž uvede jmenný přehled
těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením výčtu osvědčení
o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.
Přílohou čestného prohlášení dodavatele budou:
-

čestné prohlášení každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné
zakázce s jejím vlastnoručním podpisem,
osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné
kvalifikaci:
- osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel
prokázat dokladem o ukončení (absolvování) středoškolského, resp.
vysokoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský
diplom);
- osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje
zadavatel prokázat dokladem o osvědčení odborné kvalifikace (autorizace,
kvalifikace, osvědčení o odborné způsobilosti), vydaným příslušnou institucí,
a čestným prohlášením konkrétní osoby s uvedením výčtu konkrétní praxe,
ve struktuře - zaměstnavatel, pozice, délka praxe, s jejím vlastnoručním
podpisem, v návaznosti na níže uvedený výčet minimální odborné kvalifikace
osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7
písm. b) zákona VZ:
Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže
vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c)
zákona VZ:
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v prohlášení, přičemž
u osob odpovědných za poskytování služeb musí splňovat následující požadavky
zadavatele:
Minimální počet osob odpovědných za poskytování služeb:
4 odpovědné osoby
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Minimální dosažený stupeň vzdělání osob odpovědných za poskytování služeb:
-

vysokoškolské vzdělání stavebního nebo přírodovědného, případně obdobného
zaměření.

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za poskytování služeb:
-

osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti
pro geologické práce osvědčujícím odbornou způsobilost projektovat, provádět,
a vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.,
o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce, pro obor sanační geologie dle 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky,
v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém ústavu, ve znění pozdějších předpisů, s minimálně 5 letou praxí
v oboru,

-

kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru geotechnika podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, s minimálně 5 letou praxí ve vyhodnocování monitoringu,

-

kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,s minimálně
5 letou praxí v oboru,

f) Dle § 56 odst. 2 písm. f) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
g) Dle § 56 odst. 2 písm. g) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
h) Dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona VZ
Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
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Veřejná zakázka

„Sanace starých ekologických zátěží – nedostatečně
zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu
v sektoru VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy“
Evidenční číslo veřejné zakázky:

60055735

Údaje ze zadávací dokumentace č.j. 45/16047/2011/ZD

17.

Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky
Zadavatel dále stanovuje tyto jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

17.1

Komunikace a kontaktní adresa
Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem, a to jak
v průběhu předmětného zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu
veřejné zakázky na základě uzavřené realizační smlouvy, výhradně český jazyk.
V rámci zadávacího řízení bude zadavatel komunikovat s uchazečem prostřednictvím
doručovací adresy na území České republiky, má-li uchazeč takovou adresu
k dispozici.

17.2

Změna identifikačních údajů po podání nabídky
Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání jeho
nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
-

17.3

-

obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení uchazeče,
právní forma uchazeče,
identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země
původu (u zahraničních osob),
daňové identifikační číslo (DIČ),

-

sídlo/ místo podnikání / místo trvalého pobytu uchazeče,
údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče.

Právo zadavatele na ověření údajů v nabídce
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si jakékoliv údaje obsažené v nabídce uchazeče,
zejména pak údaje týkající se kvalifikace uchazeče, a to i u třetích osob. Uchazeč

podáním nabídky uděluje zadavateli plnou moc k ověření takových údajů; povinnost
zadavatele vůči uchazečům dle § 152 zákona VZ, tím není dotčena.
17.4

Předložení dokladů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy
Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona VZ požaduje, aby uchazeč jehož nabídka
byla vybrána jako nejvhodnější (respektive s nímž je možno uzavřít smlouvu podle
ustanovení § 82 zákona VZ) v případě, že již v nabídce nepředložil doklady, jimiž
prokazuje kvalifikaci, v originálech nebo úředně ověřených kopiích, předložil
originály nebo úředně ověřené kopie veškerých takových dokladů před
podpisem smlouvy, a to na základě písemné výzvy zadavatele. Tyto doklady se
stanou součástí dokumentace veřejné zakázky a uchazeč tedy není oprávněn žádat
jejich vrácení.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že tato povinnost se vztahuje na veškeré doklady,
jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (včetně osvědčení o dosaženém
vzdělání, odborné způsobilosti, certifikátů ISO apod.).
Nepředloží-li uchazeč příslušné doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem v písemné
výzvě, bude takové opomenutí uchazeče představovat neposkytnutí součinnosti podle
ustanovení § 82 odst. 3 zákona VZ a zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s dalším
uchazečem v pořadí.

17.5

Databáze SEKM
Zadavatel stanovuje uchazeči povinnost dle výsledků prací naplňovat databázi
Systém evidence kontaminovaných míst (dále jen „SEKM“) dle pokynu Ministerstva
životního prostředí. Základem její struktury je původní databáze Systém evidence
starých ekologických zátěží (dále jen „SESEZ“).
Metodický návod na plnění databáze SESEZ, resp. nově SEKM, je umístěn
na internetové adrese Ministerstva životního prostředí na http://www.mzp.cz.
Přístup v rámci internetových stránek je následující:
Kategorie Témata >> rubrika Rizika pro životní prostředí >> podrubrika Staré
ekologické zátěže >> položka Metodiky >> Dokumenty >> Systém evidence
kontaminovaných míst.

17.6

Pojištění odpovědnosti za škodu
Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém se písemně zaváže,
že v případě, že v případě, že jeho nabídka bude zadavatelem vybrána jako
nejvhodnější a měla by s ním být uzavřena realizační smlouva, předloží bez vyzvání
zadavateli nejpozději do 3 dnů před uzavřením realizační smlouvy, resp. nejpozději
do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy dle ust. § 82 odst. 2 zákona VZ,
doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností
i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu realizační smlouvy způsobit
zadavateli, právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě, s minimálním limitem
ročního pojistného plnění, který zadavatel stanovuje ve výši 50 % z nabídkové ceny
(ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky) v Kč bez DPH. Pojistná
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smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky
(provádění předmětu plnění veřejné zakázky).
Požadovaný obsah a rozsah stanoveného pojištění odpovědnosti za škodu je blíže
vymezen v obchodních podmínkách (resp. článku XIV. realizační smlouvy), které
tvoří přílohu č. 1 této ZD.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně
(např. v případě, kdy uchazečem je sdružení), vztahuje se povinnost a závazek
předložení dokladu o pojištění (pojistné smlouvy) v rozsahu a s plněním tak, jak
uvádí článek 14.2. a 14.3. realizační smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD), na každého
takového dodavatele (člena sdružení) zvlášť, resp. musí být předložen takový doklad
o pojištění (pojistná smlouva), ze kterého bude vyplývat, že každý z dodavatelů (člen
sdružení) je ve vztahu k plnění veřejné zakázky pojištěný v rozsahu a s plněním tak,
jak uvádí článek 14.2. a 14.3. realizační smlouvy.
Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.
Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením realizační smlouvy uchazeč
prokáže předložením originálu nebo úředně ověřené kopie platného dokladu
o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu, kterou může svou činností i nečinností
při plnění předmětu realizační smlouvy k této veřejné zakázce způsobit zadavateli,
právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě, ze které musí minimální limit
pojistného plnění ve stanovené výši dle předchozího odstavce jednoznačně vyplývat.
V případě nesplnění tohoto závazku bude k uzavření realizační smlouvy vyzván
uchazeč, který se při hodnocení nabídek umístil jako druhý, resp. třetí v pořadí
v souladu s ust. § 82 odst. 3 zákona VZ, pro něž pak platí povinnost prokázat splnění
závazku z prohlášení obdobně.
17.7

Záruka za kvalitu provedeného předmětu plnění veřejné zakázky
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil čestné prohlášení, v němž
se písemně zaváže k respektování záruky za kvalitu provedeného předmětu plnění
veřejné zakázky, kterou zadavatel stanovuje v délce 5 let. Tato záruka počíná běžet
po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných
zjištěných vad a nedodělků.
Tento závazek, vyplývající z podmínky stanovené zadavatelem, bude zadavatelem
uveden v článku XVI. realizační smlouvy.
Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.
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17.8

Bankovní záruka
Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém se písemně zaváže,
že v případě, že jeho nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, a měla
by s ním být uzavřena realizační smlouva, nejpozději do 3 dnů před podpisem této
smlouvy, resp. nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření této smlouvy
(viz ust. § 82 odst. 2 zákona VZ), předloží bez vyzvání zadavateli platný originál
bankovní záruky vystavené ve prospěch zadavatele k zajištění plnění závazků
z realizační smlouvy. Zadavatel stanovuje bankovní záruku ve výši 10,00 %
z nabídkové ceny (resp. ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky) bez
daně z přidané hodnoty (DPH), zaokrouhlenou na celé tisíce směrem nahoru. Obsah
bankovní záruky musí splňovat požadavky zadavatele, vymezené v obchodních
podmínkách, resp. článku II realizační smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD),
tzn., že uchazeč je tak povinen předložit požadavky zadavatele pro vystavení záruky
příslušnému bankovnímu ústavu, oprávněnému podnikat jako banka v České
republice, u kterého hodlá poskytnutí záruky dojednat. Bankovní záruka musí být
platná po celou dobu provádění předmětu plnění veřejné zakázky. Záruka bude
sjednána s platností nejméně na jeden kalendářní rok, a bude uchazečem
prodlužována tak, aby prodloužení platnosti proběhlo vždy nejpozději 14 dnů
před uplynutím lhůty stávající roční kalendářní platnosti.
Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením realizační smlouvy uchazeč
prokáže zadavateli předložením platného originálu bankovní záruky k zajištění
plnění závazků z realizační smlouvy, a to ve lhůtách a dle obsahu dle prvního
odstavce tohoto článku.
Požadovaný obsah a rozsah bankovní záruky je blíže vymezen v obchodních
podmínkách (článku II. realizační smlouvy), které tvoří přílohu č. 1 této ZD.
V případě nesplnění tohoto závazku bude k uzavření realizační smlouvy vyzván
uchazeč, který se při hodnocení nabídek umístil jako druhý, resp. třetí v pořadí
v souladu s ust. § 82 odst. 3 zákona VZ, pro něž pak platí povinnost prokázat splnění
závazku z prohlášení obdobně.

17.9

Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
Uchazeč má povinnost seznámit se s obsahem Novelizace Směrnice mezirezortní
komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém
a Karlovarském kraji, v platném znění (dále jen „směrnice“) a tuto směrnici při
realizaci veřejné zakázky, dle rozhodnutí Meziresortní komise pro Moravskoslezský
kraj v přiměřeném rozsahu dodržovat (kopie této směrnice tvoří přílohu č. 4 této
ZD).
Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že se
s obsahem výše uvedené směrnice seznámil, a současně se zaváže, že bude
povinnosti z jejího obsahu pro něho vyplývající, v případě, že jeho nabídka bude
zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při realizaci veřejné zakázky v přiměřeném
rozsahu dodržovat.
4

Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.
17.10

Přístup na místo plnění veřejné zakázky
Právnická osoba se zavazuje poskytnout vybranému uchazeči veškerou potřebnou
součinnost při realizaci této veřejné zakázky, zejména tak, aby mohla být provedena
ve stanovené době plnění, a zavazuje se uchazeči poskytnout potřebný přístup
na dotčené pozemky, který bude umožněn v rámci doby plnění veřejné zakázky
každý kalendářní den neomezeně po dobu 24 hodin denně.

17.11

Dodávka energií a médií
Právnická osoba nebude nabízet vybranému uchazeči dodávky energií a médií.
Bude-li uchazeč v rámci plnění veřejné zakázky potřebovat zajistit dodávku energií
či médií (elektrická energie, voda, apod.), bude uchazeč povinen uzavřít
dodavatelskou smlouvu na dodávku příslušného druhu energie či média
s příslušnými síťovými dodavateli, nikoliv s právnickou osobou.

17.12

Certifikát OHSAS
Uchazeč v nabídce dále rovněž prokáže, že je držitelem platného certifikátu systému
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.
Tuto skutečnost doloží v nabídce originálem nebo úředně ověřenou kopií takového
certifikátu.
Zadavatel současně stanovuje uchazeči povinnost prokázat držení certifikátu systému
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 po celou dobu
realizace veřejné zakázky. V případě, že platnost certifikátu, který uchazeč doloží
ve své nabídce, uplyne během průběhu realizace veřejné zakázky, je uchazeč povinen
nejpozději 7 dnů před uplynutím jeho platnosti předložit zadavateli certifikát nový
s vyznačením doby vydání a nové doby jeho platnosti, případně jiným vhodným
písemným dokladem certifikačního orgánu, který původní certifikát vydal, doložit,
že uchazeč i pro další, přesně vymezené období platnosti splňuje podmínky,
na základě kterých mu byl původní, v nabídce předložený certifikát systému
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikačním orgánem vydán.
Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.

17.13

Zabezpečení výkonu báňské záchranné služby
Uchazeč v nabídce předloží písemné čestné prohlášení, ve kterém uvede,
že má zabezpečen výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb.,
a to po celou dobu plnění VZ.
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Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením realizační smlouvy uchazeč
prokáže zadavateli předložením platného originálu nebo úředně ověřené kopie
smlouvy s Hlavní báňskou záchrannou stanicí určenou Českým báňským
úřadem, a to nejpozději do 3 dnů před podpisem realizační smlouvy,
resp. nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření této smlouvy.
Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.
17.14

Prohlášení o mlčenlivosti
Uchazeč doloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém se písemně zaváže
k povinnosti zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech uvedených v této ZD
a všech jejích přílohách.
Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.

Věra Tomanová
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