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Kvalifikační požadavky A2 

Oblast A – Opravy a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě 

Kategorie 2. – Práce prováděné bezvýkopově, vložkováním, robotem 

ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

1 Vymezení a rozsah kvalifikace 

Dodavatel, který podává žádost o zařazení do příslušné kategorie Systému, je povinen prokázat 
splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem dle § 73 odst. 1, odst. 2 písm. a) ZZVZ, jako jednu 
z podmínek zařazení do Systému. 

Kvalifikovaným pro plnění zakázky se rozumí dodavatel, který: 

a) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ, 

b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) ZZVZ a 

c) splní ekonomickou kvalifikace podle § 78 ZZVZ 

d) splní technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ. 

Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele 
se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele 
a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel. 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopiích; tam, kde je to v tomto dokumentu uvedeno 
mohou využít čestná prohlášení. Dodavatelé mohou využít také jednotná evropská osvědčení pro 
veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předkládány jako součást žádosti o zařazení. 

Zadavatel si může v průběhu posouzení žádosti o zařazení do Systému vyžádat předložení originálů 
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 

Veškeré dokumenty a doklady v rámci žádosti o zařazení, včetně dokladů k prokázání splnění 
kvalifikace, musí být předloženy v českém jazyce. Zadavatel stanoví, že doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 

V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 ZZVZ zadavatel stanoví, že povinnost předložit doklad může 
dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy 
dle zvláštních právních předpisů nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který 
umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje 
pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

2 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ 

V souladu s ust. § 74 odst. 1 ZZVZ není způsobilým dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před podáním žádosti o zařazení do Systému 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
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penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele. 

V souladu s ust. § 74 odst. 2 ZZVZ platí, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku 
obdobně podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen 
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku 
podle předchozího odstavce písmene a) splňovat: 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se podání žádosti o zařazení do Systému pobočka závodu: 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku obdobně podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku obdobně podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 
b) ZZVZ, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 
ZZVZ, 

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) ZZVZ. 

Veškeré doklady prokazující základní způsobilost nesmějí být starší 3 měsíců přede dnem podání 
žádosti o zařazení do Systému. 

3 Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro prokázání profesní způsobilosti předložil: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán (tento doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání žádosti 
o zařazení do Systému), 

b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 

(1) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby předložil živnostenské oprávnění: 

a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo přípravné a dokončovací 
stavební práce. 

Doklady podle odst. a) a b) dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

4 Ekonomická kvalifikace podle § 78 ZZVZ 

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální 
úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl 
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později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od 
svého vzniku. 

Zadavatelem určená minimální úroveň pro roční obrat dodavatele je 50 mil. Kč. 

Způsob prokázání: Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným 
dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Zadavatel požaduje, aby byl obrat prokazován právě jen jedním dodavatelem, obraty nelze sčítat 
a skládat dílčí účetní období od různých dodavatelů či poddodavatelů. 

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž 
prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou 
a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky. 

5 Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ 

Kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických 
zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění zakázky v odpovídající 
kvalitě. 

 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam významných 
stavebních prací včetně osvědčení o realizaci stavebních prací v období posledních 3 let. Dodavatel 
prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud 

a) za poslední 3 roky provedl a řádně dokončil stavební práce a doložil osvědčení o realizaci 
zakázek, jejichž předmětem byly bezvýkopové opravy stokové sítě v intravilánu obce či města 
v minimální hodnotě 2 500 000 Kč v součtu,  

b) za poslední 3 roky provedl a řádně dokončil min 5 stavebních prací a doložil osvědčení 
o realizaci zakázek, jejichž předmětem byly opravy a odstraňování havárií a jejich následků 
stokové sítě prováděné v ochranném pásmu památkové zóny v intravilánu obce či města 
v minimální hodnotě 2 000 000 Kč v součtu, 

c) za poslední 3 roky provedl a řádně dokončil stavební práce a doložil osvědčení o jejich realizaci, 
jejichž předmětem byly opravy a odstraňování havárií a jejich následků stokové sítě prováděné 
v intravilánu obce či města v blízkosti (do 10 m) kolejové dopravy v minimální hodnotě 1 000 000 
Kč v součtu. 

Zadavatel připouští kumulaci referenčních zakázek, a to tak, že referenční zakázky požadované pod 
písm. b) a c) mohou být zahrnuty do seznamu referenčních zakázek uvedených pod a), avšak tato 
skutečnost musí být uvedena v seznamu stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení nejvýznamnějších stavebních prací přitom musí 
obsahovat veškeré údaje nutné k posouzení splnění výše uvedené definice kvalifikačního 
předpokladu - významných stavebních prací. 

Splnění výše uvedených kritérií významných stavebních prací musí vyplývat ze seznamu 
významných stavebních prací a doložených osvědčení o řádné realizaci poskytovaného plnění. 

 Seznam členů realizačního týmu podle § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ. 

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ předložením 
seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu 
na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (dále jen „tým“), 
a dále předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám 
dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. 

Dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že disponuje realizačním týmem 
složeným minimálně z 3 členů, jež se budou podílet na plnění zakázky. 

Dodavatel musí mít k dispozici realizační tým složený z osob, které budou zastávat níže uvedené 
pozice a budou disponovat následujícími předpoklady: 

a) manažer zakázky, 

b) zástupce manažera zakázky, 

c) manažer kvality, 
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d) kanalizační zedník.  

Zadavatel připouští kumulaci předpokladů b) až d) jednou osobou, musí však vždy být dodržen 
minimální počet členů realizačního týmu. 

Zadavatelem požadovaný seznam techniků nebo technických útvarů je dodavatel povinen předložit 
ve formě strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a požadované odborné 
kvalifikaci jednotlivých níže uvedených pracovníků: 

a) manažer zakázky, 

- praxe v oboru stavebnictví v min. délce 5 let, 

- SŠ nebo VŠ vzdělání, 

- manažerské zkušenosti s řízením stavebních zakázek obdobného charakteru ve finančním 
objemu 200 000 000 Kč v součtu. 

b) zástupce manažera zakázky, 

- praxe v oboru stavebnictví v min. délce 5 let, 

- SŠ nebo VŠ vzdělání. 

c) manažer kvality, 

- praxe v oboru stavebnictví v min. délce 5 let, 

- VŠ vzdělání. 

d) kanalizační zedník 

- praxe v oboru 

Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře: 

- jméno a příjmení zaměstnance, 

- podrobný popis funkce zaměstnance na plnění zakázky, 

- dosažené vzdělaní, 

- celková délka praxe, 

- přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění zakázky, 

- přehled profesní praxe vztahující se k plnění zakázky, 

- nejdůležitější referenční zakázky realizované zaměstnancem v minulosti, 

- místo stálého pracoviště, 

- vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel). 

 Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení (dále jen „zařízení“), které 
bude mít dodavatel při plnění zakázky k dispozici, podle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ. 

Ke splnění tohoto kvalifikačního kritéria zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval pro plnění 
zakázky těmito zařízeními: 

a) kanalizační robot pro profily DN300 – DN600, 

b) kanalizační robot pro kanalizační přípojky min. DN100, 

c) zařízení pro montáž krátké vložky sycené epoxidovou pryskyřicí. 

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ předložením 
následujících údajů o zařízeních, která bude mít při plnění zakázky k dispozici.  

a) název a označení typu zařízení, 

b) informace o právním titulu na základě kterého dodavatel se zařízením disponuje (výpis 
z majetkové evidence, pojistná smlouva, smlouva o zápůjčce apod.). 


