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1 Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Splněním této kvalifikace se rozumí: 
 
1.1 Základní kvalifikační předpoklady  
 

• Splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání uchazeče. 

• Splňuje uchazeč, na jehož majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu. 
• Splňuje uchazeč, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

a nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění. 
 
Výše uvedené předpoklady může doložit uchazeč čestným prohlášením nebo dokumenty z nichž 
jednoznačně vyplývá, že jsou tyto předpoklady splněny (např.: výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
apod.) 
 
1.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 
Prokáže uchazeč, který předloží: 

• Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních přepisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky (např.: Živnostenský list, koncesní listina, licence apod.). 

• Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč o veřejnou zakázku zapsán 
podle zvláštních předpisů. 

• Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních 
právních přepisů (zákon 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).   

 
Dále zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních a technických kvalifikačních předpokladů. 
 
1.3 Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
 
Prokáže uchazeč, který předloží: 

• Doklad – pojistné smlouvy (Úředně ověřená pojistná smlouva, pojistný certifikát nebo potvrzení 
pojišťovny v originále nebo stejnopise s ověřením jeho pravosti, ze kterého bude plnění tohoto 
požadavku patrné), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
(uchazečem) třetí osobě ve výši min. 2.000.000,- Kč. 

• Čestné prohlášení o ročním obratu ze stavební činnosti za poslední tři roky ve výši min. 4 mil. Kč za 
jednotlivý rok. 

 
1.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů 
 
Prokáže uchazeč, který předloží: 
• Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky, 

provedených za posledních 5 let s připojenými osvědčeními vyhotovenými objednatelem o řádném 
provedení nejdůležitějších staveb, případně prohlášením dodavatele o řádném provedení 
nejdůležitějších staveb, není-li možno takové osvědčení od objednatele získat. Z těchto osvědčení musí 
vyplývat cena zakázky, doba a místo plnění a zda byly práce řádně dokončeny a to min. u 3 obdobných 
staveb v hodnotě min. 4 mil. Kč za stavbu. 

• Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrného počtu vedoucích zaměstnanců 
za poslední 3 roky, s tím že uvedený kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč přehledem, min. 5 
zaměstnanců / za každý rok a min. 2 řídících zaměstnanců / za každý rok, podepsaným osobou 
oprávněnou za účastníka jednat. 

• Doklad o systému managmentu řízení jakosti (např.: ČSN ISO 9001) vydaného akreditovanou 
osobou. 

 
2 Doba prokazování splnění kvalifikace a ostatní informace 
 

• Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
• Doklady nesmí být starší 90 dnů, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu. 
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