Kvalifikační dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění

„Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince“

Zadavatel zakázky:
Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ: 00297313

Přílohy:
1. Dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky vč. soupisu činností běžné a souvislé
údržby komunikací a oprav
2. Čestné prohlášení poddodavatele o prokázání základní způsobilosti
(POZN.: Čestné prohlášení slouží pouze k prokázání základní způsobilosti případných
poddodavatelů uchazeče, samotný uchazeč prokáže základní způsobilost doklady uvedenými
v § 75 zákona – viz níže)
POZN.: Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady,
se musí podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost
bude ze strany zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít
za následek uplatnění sankcí ze strany zadavatele.

PREAMBULE
Tato kvalifikační dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o veřejných zakázkách“ či „zákon“) a
v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci
se řídí zákonem o veřejných zakázkách.
Žádost o vysvětlení kvalifikační dokumentace je dodavatel povinen doručit zástupci zadavatele (Mgr.
Milan Konečný) v písemné podobě (postačí emailem) nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím
lhůty stanovené pro podání žádostí o účast.
Zadavatel vysvětlení kvalifikační dokumentace uveřejní na profilu zadavatele a odešle (včetně
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání žádosti o účast.
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné
činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem:
Při plnění zakázky nemohou být poddodavateli plněny opravy komunikací (vozovek, chodníků,
zpevněných ploch, aj.) vč. komunikací ze živičných směsí, včetně dotčených bodů požadavků na
kvalifikační předpoklady.

Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se
v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
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INFORMACE O ZADAVATELI
1.1

Základní údaje

název

: Město Třinec

sídlo

: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ

: 00297313

DIČ

: CZ00297313

Osoba oprávněná jednat

: RNDr. Věra Palkovská, starostka

1.2

Pověřená osoba zadavatele

Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je Mgr. Bc. Milan Konečný, se sídlem
K Holotovci 1191, PSČ: 735 11, Orlová – Město, IČ: 88144534, DIČ: CZ8402265113.

1.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností – Mgr. Bc.
Milan

Konečný,

sídlem

K

Holotovci

1191,

PSČ:

735

11,

Orlová

–

Město,

e-mail:

konecny@mcgreen.cz, tel.: 605 201 156, korespondenční adresa: Pančochy 1084, 664 42 Modřice.
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem veřejně zakázky je zajištění údržby a oprav komunikací ve vlastnictví města Třince
v souladu s ust. § 5 – 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu přílohy č. 1 kvalifikační
dokumentace - Soupis činností běžné a souvislé údržby komunikací a oprav.
Zakázka bude realizována v souladu s obecně závaznými předpisy, kterými jsou zejména:


zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů



vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích



zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů



vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích

Dále bude zakázka realizována v souladu s platnými ČSN, TP a TKP.
Bližší specifikace předmětu zakázky - vysvětlení pojmů:
Komunikace ve vlastnictví města Třince:

Komunikacemi ve vlastnictví města Třince se rozumí místní a účelové komunikace vedené v evidenci
majetku odboru dopravy včetně jejich součástí a příslušenství kromě veřejného osvětlení.
Jedná se o pozemní komunikace, chodníky, lávky, mosty, parkoviště, veřejná prostranství,
cyklostezky, cykloodpočívky.
Běžná údržba komunikací
Běžná údržba zahrnuje drobné, místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci
prohlídek komunikací – viz příloha č. 1 a příloha č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích.
Údržbou a opravami se pro účely této veřejné zakázky rozumí práce vymezené v příloze č. 1 a příloze
č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Účelem provádění údržby a oprav je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození
komunikací. Součástí údržby a oprav jsou také opatření, která neprodleně po zjištění závady zajišťují
usměrnění dopravy na závadných úsecích komunikací.
Podmínky provádění jednotlivých prací spojených s údržbou a opravou komunikací jsou určeny
technickými a kvalitativními podmínkami pro stavby pozemních komunikací v platném znění, které
vydalo Ministerstvo dopravy České republiky.
Souvislá údržba:
Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově
původních vlastností. Podkladem pro rozhodnutí o jejím provedení jsou výsledky systému
hospodaření s vozovkou, případně vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací.
Vysprávky krytů komunikací
-

budou prováděny na základě zjištěných závad ve sjízdnosti

Vysprávka lokální balenou směsí za studena
-

bude prováděna pouze za nepříznivých klimatických podmínek v zimním období (listopad –
duben) po odsouhlasení vlastníkem komunikací

Odstranění posypového materiálu po zimní údržbě:
-

provádí se po ukončení zimní údržby, popřípadě v jiném termínu v závislosti na klimatických
podmínkách, vždy po odsouhlasení vlastníkem komunikací

Odstranění nánosů:
-

provádí se 1x ročně po ukončení zimní údržby, popřípadě v jiném termínu v závislosti na
klimatických podmínkách, vždy po odsouhlasení vlastníkem komunikací, u chodníků se
provádí dle potřeby v průběhu roku

Strojní čištění komunikací:
-

je prováděno podle „Plánu strojního čištění komunikací“ cca 8 měsíců v roce na vlastníkem
stanovených

komunikacích,

případně

v jiném

termínu

v závislosti

na

klimatických

podmínkách, vždy po odsouhlasení vlastníkem komunikací
-

je prováděno na vlastníkem stanovených chodnících dle potřeby

Kropení komunikací:
-

je prováděno na vlastníkem stanovených komunikacích v závislosti na klimatických
podmínkách, vždy po odsouhlasení vlastníkem komunikací

Úprava krajnic komunikací:
-

je prováděno dle potřeby z důvodu zajištění funkčnosti komunikace

Chemický postřik prorůstající trávy:
-

je prováděn na vlastníkem stanovených komunikacích dle potřeby v závislosti na klimatických
podmínkách, vždy po odsouhlasení vlastníkem komunikací

Blokové čištění komunikací:
-

je prováděno podle schváleného harmonogramu čištění

Odvoz smetků po pracovnících veřejně prospěšných prací:
-

je prováděn na vlastníkem stanovených komunikacích dle potřeby, vždy po odsouhlasení
vlastníkem komunikací

Likvidace smetků po pracovnících veřejně prospěšných prací:
-

bude prokazována dokladem o likvidaci

Čištění uličních vpustí:
-

je prováděno 2 x ročně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 120.000.000,- Kč bez DPH (průměrná hodnota za 1
rok: 30.000.000,- Kč bez DPH).

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a
nařízení Komise č. 213/2008

Předmět

CPV

Stavební úpravy pro komunikace

45233100-0

Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a
související služby
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50230000-6

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění:

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou s
předpokládaným zahájením v první polovině roku 2017.

Místo plnění:

Komunikace ve vlastnictví města Třince v katastrálních územích Třinec, Lyžbice,
Dolní Líštná, Horní Líštná, Konská, Český Puncov, Kojkovice u Třince, Nebory,
Oldřichovice u Třince, Guty, Tyra, Karpentná.

Prohlídka místa plnění: Uchazeči mohou učinit prohlídku místa plnění zakázky nezávisle na
zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.
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OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

Základní způsobilost

4.1

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže základní způsobilost doklady uvedenými v § 75 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Profesní způsobilost

4.2

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování



Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost



Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)



Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady



Poskytování technických služeb

c) osvědčení o autorizaci ve smyslu 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, v oboru:


4.3

Dopravní stavby (nekolejové povahy)

Ekonomická kvalifikace

Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci předložením:
a) výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 60.000.000,- Kč, a to
v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období (jestliže dodavatel vznikl
později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období
od svého vzniku).

Technická kvalifikace

4.4

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném provedení a dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací.
Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací uvede a
doloží osvědčení objednatelů pro:


Minimálně dvou zakázek obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. oprava
(rekonstrukce, revitalizace) a údržba komunikací ve finančním objemu součtu všech
doložených referencí minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, přičemž na každé zakázce
musela být realizována pokládka živičných směsí včetně frézování vozovky. Z doložených
referenčních zakázek musí být minimálně dvě zakázky v objemu min. 13.000.000,- Kč bez
DPH za každou zakázku.



Minimálně tři zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. oprava
chodníků včetně pokládky zámkové dlažby ve finančním objemu min. 300.000,- Kč bez
DPH za každou zakázku.



Minimálně jedna zakázka, jejímž předmětem byla správa, údržba a realizace oprav
komunikací vč. vedení pasportizace a řešení dopravního značení vykonáváno jako
celoroční průběžná správa a údržba pro jednoho objednatele nejméně v období dvou
let.

b) Seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení vč. uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb uvede:


Minimálně tři zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. údržba
silniční vegetace (kácení, sečení) ve finančním objemu min. 500.000,- Kč bez DPH za
každou zakázku.



Minimálně tři zakázky, jejichž předmětem bylo strojní čištění komunikací a chodníků (nikoliv
zimní údržba), a to v minimální roční hodnotě služby 1.500.000,- Kč bez DPH.
Minimálně u dvou z předložených tří referenčních zakázek muselo být strojní čištění
komunikací a chodníků vykonáváno jako celoroční (nikoliv zimní údržba) průběžná údržba
pro jednoho objednatele nejméně v období dvou let, a to v minimální hodnotě 1.000.000,- Kč
bez DPH v průměru za roční plnění v rámci jedné zakázky, tzn. každá z dotčených dvou
referenčních zakázek musela být vykonávána v průběhu minimálně dvou let pro jednoho
objednatele a její minimální hodnota musela být za roční plnění v rámci jedné referenční
zakázky průměrně minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH.

Minimálně u jedné z předložených tří referenčních zakázek muselo být strojní čištění
komunikací a chodníků vykonáváno včetně čištění po zimní údržbě v objemu min. 60.000 m2
komunikací.

POZN.: Jestliže jedna referenční zakázka splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky,
lze tuto referenci použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné
ze strany dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém
rozsahu. Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně 3 referenčními
zakázkami.
POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního
dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení či seznamu referenčních zakázek také vyjádření
jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a
charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.
POZN.: Jestliže nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu
referenčních zakázek - např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá
specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s
přesným určením předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace.
Tyto skutečnosti může dodavatel prokázat i jinými dokumenty – např. smlouvou o dílo.
POZN.: Jestliže se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni
vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.
POZN.: Uchazeč v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele, u kterých
může zadavatel uchazečem uvedené informace ověřit.

c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se budou
podílet na realizaci zakázky v pozici vedoucího realizace a zástupce vedoucího realizace.
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:


dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a dokladů o odborné kvalifikaci osob
(certifikáty, oprávnění, autorizace) na pozici vedoucího realizace a zástupce vedoucího
realizace.



profesních životopisů formou čestného prohlášení osob na pozici vedoucího realizace a
zástupce vedoucího realizace, obsahujících délku jejich praxe a informaci o účasti těchto
osob na realizovaných projektech - zakázkách (včetně specifikace jejich profesní pozice

v rámci referenčních zakázek, specifikace předmětu referenčních zakázek a doby jejich
realizace).
pokud se nejedná o zaměstnance dodavatele, bude rovněž doložen závazek těchto



osob podílet se na plnění zakázky v uvedené funkci (tento závazek může plynout
z poddodavatelské smlouvy, případně může být formou čestného prohlášení dané
osoby).
Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:
 Vedoucí realizace musí mít:
o

vysokoškolské vzdělání stavebního směru,

o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby nekolejové povahy

o

min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu – dopravní stavby
nekolejové povahy, přičemž jako stavbyvedoucí nebo vedoucí člen týmu musel
působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je část předmětu výběrového řízení tj.
výstavba nebo oprava komunikace (chodníků, aj.) s pokládkou živičných směsí na
rozloze min. 200 m2 včetně revitalizace dotčeného prostranství.

 Zástupce vedoucího realizace musí mít:
o

vysokoškolské vzdělání stavebního směru,

o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby nekolejové povahy

o

min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu – dopravní stavby
nekolejové povahy, přičemž jako vedoucí člen týmu (nebo jeho zástupce) musel
působit min. u dvou obdobných zakázek jako je část předmětu výběrového řízení tj.
správa, údržba a realizace oprav komunikací vč. vedení pasportizace a řešení
dopravního značení vykonáváno jako celoroční průběžná správa a údržba pro
jednoho objednatele nejméně v období dvou let v ročním objemu poskytované služby
minimálně 8.000.000,- Kč bez DPH u každé referenční zakázky.

POZN.: Výše specifikované požadavky na členy týmu a jejich odbornost musí vyplývat z předložené
dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové týmu podíleli na realizaci
předmětu zadávacího řízení dle výše specifikovaných pozic.

d) přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení
dodavatele obsahujícího přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců nebo osob v obdobném
postavení za poslední 3 roky.

Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnával alespoň 40
zaměstnanců (nebo osob v obdobném postavení) v každém z posledních 3 roků.
e) přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:


Přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici ve formě seznamu s uvedením popisu
požadovaného zařízení (vozidla), majitele (vlastníka) předmětného zařízení (vozidla), typu a
výrobního čísla (popř. RZ). U každého stroje, který disponuje registrační značkou, uchazeč
uvede tuto registrační značku. V případě, že některé zařízení (vozidla) nevlastní sám
uchazeč, je třeba doložit smlouvu s poddodavatelem, ze které plyne právo uchazeče tyto
stroje či nástroje v rámci zakázky využívat.



Dále musí dodavatel doložit čestné prohlášení, ve kterém musí prohlásit, že všechna zařízení
(vozidla) z předmětného seznamu (viz výše) může využít a v případě potřeby využije pro
plnění předmětu veřejné zakázky tak, jak je stanoven v této zadávací dokumentaci. Čestné
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a bude z něj
patrné splnění vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud disponuje pro splnění veřejné zakázky min.
následujícími zařízeními (vozidly):
Požadované strojní vybavení na opravu asfaltobetonových krytů vozovek:


Silniční fréza - šířka záběru 0,5m



Válec s vibrací na velkoplošné vysprávky /velký/



Ručně nebo dálkově vedený válec s vibrací na výtluky /malý/



Vibrační pěch



Finišer na pokládku asfaltobetonu s min. šířkou pokládky 1,5m (chodníkový)



Vozidlo s thermo nástavbou na převoz živice pro opravu výtluků



Vozidlo s nástavbou na opravu vozovek tryskovou metodou



Zálivkový kotlík pro zalévání trhlin + prořezávač spár

Strojní vybavení – ostatní:


Nakladač velký



Nakladač malý (např. Bobcat)



Traktorobagr



2 ks nákladní vozidla - sklápěče



1 ks „multikár“ pro údržbu chodníků



Motorizovaný mechanismus na nástřik vodorovného dopravního značení



1 ks „Lehká“ nákladní vozidla (např. Avia) s mechanicky sundavatelnou korbou (kontejner)

Strojní vybavení na čištění:


Samosběrný zametač se skrápěním na silnice (velký)



Samosběrný zametač se skrápěním na chodníky (malý)



Kropící tlakový vůz na splach nečistot (kropička)

Strojní vybavení na údržbu zeleně:


1 x Mechanismus (traktor, Unimog aj.) s nástavbou na strojní sečení krajnic



Nástavba na strojní sečení pod svodidly



Nástavba na strojní ořez větví v průjezdním profilu

Pozn.: Každý výše uvedený stroj či zařízení je možné nahradit a prokázat v žádosti o účast obdobným
strojem (zařízením), které bude uchazeč u realizace využívat jako náhradu za uvedené dotčené
zařízení. V takovém případě musí být tato skutečnost v žádosti o účast uvedena a konkrétně musí být
uvedeno, který stroj (zařízení) bude sloužit jako adekvátní náhrada za který stroj (zařízení).

4.5 Další požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1
zákona. Zadavatel určil významné činnosti, které musí být při realizaci veřejné zakázky plněny přímo
vybraným dodavatelem. Kvalifikační předpoklady, které se k těmto činnostem vztahují, tudíž nelze
prostřednictvím poddodavatele prokazovat.
Dále zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (viz vzorová
příloha kvalifikační dokumentace),

-

profesní způsobilost poddodavatele prokáže uchazeč předložením výpisu z obchodního
rejstříku poddodavatele (je-li poddodavatel v obchodním rejstříku zapsán).

Dodavatel nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením
(vyjma výše uvedené výjimky pro základní způsobilost poddodavatele).
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník
zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních
dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
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DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
O ÚČAST A DOKUMENTACE PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI

Součástí žádosti o účast a dokumentace prokazující kvalifikaci uchazeče musí být rovněž
seznam poddodavatelů.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v žádosti o účast předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou
část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo
jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom
rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při
specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet
ze specifikace předmětu zadávacího řízení, uvedené v zadávacích podmínkách.
Pozn.: Pokud dodavatel nepředloží výčet poddodavatelů, bude na něj pohlíženo tak, že při realizaci
zakázky poddodavatele nevyužije.
Pozn.: Uchazeč je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními
předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny
předmětné dokumenty předloženy.
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POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
O ÚČAST A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (doporučení zadavatele)
6.1

Způsob a forma zpracování žádosti o účast a prokázání splnění
kvalifikace

Žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v originále
(označeném „ORIGINÁL“) v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení
žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace.

Žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými požadovanými doklady
a přílohami svázána do jednoho svazku s názvem:

„Žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace“
Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a identifikačními
údaji uchazeče.
Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí
možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem
uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími).

6.2

Požadavky na jednotné uspořádání

Uchazeč sestaví svazek žádosti o účast a prokázání splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí.
„Žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace“
a) identifikační údaje uchazeče
b) obsah svazku
c) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
d) poddodavatelské schéma
e) další doklady požadované v kvalifikační dokumentaci (např. plná moc)
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ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST A PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ
KVALIFIKACE

Obálka obsahující žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou
nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu zástupce
zadavatele – Mgr. Milan Konečný, doručovací adresa: recepce Hotelu Steel, nám. Svobody 527,
739 61 Třinec, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání žádostí o účast a prokázání
splnění kvalifikace v oznámení o zakázce, tj. do 16. 1. 2017 do 9:00 hodin.
Dodavatel je povinen žádost o účast a prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce
(balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena
přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince“
Na obálce žádosti o účast musí být uvedena adresa, na níž je možno žádost o účast vrátit. Zadavatel
bude doručené žádosti evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
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PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení ze zákonných důvodůZadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
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DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY
ZADAVATELE

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

V Třinci dne 21. 12. 2016

_______________________
Mgr. Milan Konečný
zástupce zadavatele

