
 

 
    
 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 
 

pro podlimitní veUejnou zakázku dle zákona   
č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách, 

ve znEní pozdEjších pUedpis], pro projekt: 
   
   
   
   

Preventivní povodOová ochrana – systém ochrany  
pUed povodnEmi pro mEstský obvod Ostrava Radvanice 

a Bartovice 
   

   
   
Zadavatel:  
SSStttaaatttuuutttááárrrnnnííí   mmmEEEssstttooo   OOOssstttrrraaavvvaaa,,,   mmmEEEssstttssskkkýýý   ooobbbvvvoooddd   RRRaaadddvvvaaannniiiccceee   aaa   BBBaaarrrtttooovvviiiccceee,,,   
TTTEEEšššííínnnssskkkááá   888777///222888111,,,   777111666   000000   OOOssstttrrraaavvvaaa   RRRaaadddvvvaaannniiiccceee   
   
Osoba povEUená činnostmi zadavatele: HERO trade s.r.o. 
757 01 Valašské MeziUíčí, Smetanova 639/26 
IČ:  64615685 
Kontaktní osoba pro výbErové Uízení: Mgr.Miroslava PilaUová  
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VETEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O 
VETEJNÉ ZAKÁZCE 
 
VeUejný zadavatel 
Název: Statutární mEsto Ostrava, mEstský obvod 

Radvanice a Bartovice 
Se sídlem:     TEšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
Zastoupen :     Mgr.Šárkou Tekielovou, starostkou                             
IČ:      00845451  
DIČ:      CZ00845451          
Kontaktní osoba ve vEci veUejné zakázky :  Mgr.Miroslava PilaUová, tel. 777 593 764 
                                                                      miroslavapilarova@seznam.cz  
 
 

1.2 INFORMACE O VETEJNÉ ZAKÁZCE  

NÁZEV VETEJNÉ ZAKÁZKY:    
Preventivní povodOová ochrana – systém 
ochrany pUed povodnEmi pro mEstský obvod 
Ostrava Radvanice a Bartovice 

DRUH ZADÁVACÍHO TÍZENÍ:              
zjednodušené podlimitní Uízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb. o veUejných zakázkách, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] 

PTEDMDT ZADÁVACÍHO TÍZENÍ:        Dodávka varovného a informačního systému  

LIMIT VETEJNÉ ZAKÁZKY:                 podlimitní   

PTEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  4 116 800,- Kč bez DPH  

KLASIFIKACE CPV 45246400-7, 48952000-6, 42965100-9 
 

MÍSTO REALIZACE:                  Katastrální území obcí Radvanice a Bartovice 
 
 
2. VYMEZENÍ POJM¥, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ          
 
Požadavky na prokázání splnEní kvalifikace stanovil zadavatel ve výzvE k podání nabídky.  
Podrobná specifikace požadavk] je vypracována v této kvalifikační dokumentaci, která slouží 
jako podklad pro prokázání splnEní kvalifikačních pUedpoklad] v zadávacím Uízení zadávaného 
ve zjednodušeném podlimitním Uízení a zveUejnEného podle zákona č. 137/2006 Sb. o veUejných 
zakázkách, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „zákon“) pro podlimitní veUejnou zakázku  
na dodávky. Práva a povinnosti či podmínky této dokumentace neuvedené se Uídí zákonem. 
 
Pro účely zákona a této kvalifikační dokumentace se rozumí 

- dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby  
nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo nebo místo podnikání či místo trvalého 
pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel 
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- kvalifikací dodavatele zp]sobilost dodavatele pro plnEní veUejné zakázky 
- kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele  

na prokázání splnEní kvalifikace dodavatele  
- subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veUejné zakázky 

nebo která má poskytnout dodavateli k plnEní veUejné zakázky určité vEci či práva 
- zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvE, zadávací 

dokumentaci či jiných  dokumentech obsahujících vymezení pUedmEtu veUejné zakázky, 
- zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního pUedpisu, 

která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce  
 
Uchazeč, se kterým bude uzavUena smlouva podle § 82 zákona je povinen pUed jejím 
uzavUením pUedložit zadavateli originály nebo úUednE ovEUené kopie doklad] prokazující 
splnEní kvalifikace. NesplnEní této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti 
k uzavUení smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.  
 
PUi prokázání kvalifikačních pUedpoklad] subdodavatelem doloží uchazeč listinu, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí určitých vEcí či práv či subdodavatelskou smlouvu  
již pUi podání nabídky! 
 
3. ROZSAH KVALIFIKACE     
 
Kvalifikovaným pro plnEní veUejné zakázky je dodavatel, který splní:  
 

a) základní kvalifikační pUedpoklady podle § 53 zákona 
b) profesní  kvalifikační pUedpoklady podle § 54 zákona 
c) pUedloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční zp]sobilosti splnit 

veUejnou  zakázku                     
d) technické kvalifikační pUedpoklady podle § 56 zákona 

 
A) SPLNDNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PTEDPOKLAD¥ 
 

Zadavatel požaduje splnEní základních kvalifikačních pUedpoklad] podle § 53 odst. 1 zákona 
tzn, že požadavky splOuje dodavatel:  
 
a) který nebyl pravomocnE odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospEch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupinE, legalizace 
výnos] z trestné činnosti, podílnictví, pUijímání úplatku, podplácení, nepUímého 
úplatkáUství, podvodu, úvErového podvodu, včetnE pUípad], kdy jde o pUípravu  
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
pUedpoklad splOovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním orgánem dodavatele  
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pUedpoklad 
splOovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostUednictvím své organizační složky, musí pUedpoklad podle tohoto písmene 
splOovat vedle uvedených osob rovnEž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační pUedpoklad musí dodavatel splOovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydlištE, 
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b) který nebyl pravomocnE odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  
s pUedmEtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pUedpis] nebo došlo  
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splOovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán  
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pUedpoklad splOovat  
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostUednictvím své organizační složky, musí pUedpoklad podle tohoto písmene splOovat 
vedle uvedených osob rovnEž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační pUedpoklad musí dodavatel splOovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydlištE, 

 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutEže 
formou podplácení podle zvláštního právního pUedpisu 

 
d) v]či jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobEhlo insolvenční 
Uízení,  
v nEmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,  
že majetek nepostačuje k úhradE náklad] insolvenčního Uízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa  
podle zvláštních právních pUedpis], 

 
e) který není v likvidaci, 

 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daOové nedoplatky, a to jak v České republice,  
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlištE dodavatele 

 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veUejné zdravotní pojištEní,  
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlištE dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a pUíspEvku  
na státní politiku zamEstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydlištE dodavatele, 

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocnE disciplinárnE potrestán či mu nebylo 
pravomocnE uloženo kárné opatUení podle zvláštních právních pUedpis], je-li podle  
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zp]sobilosti podle zvláštních právních 
pUedpis]; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostUednictvím odpovEdného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
pUedpoklad  
na tyto osoby, 

 
j) který není veden v rejstUíku osob se zákazem plnEní veUejných zakázek, 

 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocnE uložena pokuta za umožnEní 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pUedpisu 
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Zp]sob prokázání splnEní základních kvalifikačních pUedpoklad] 
 
Dodavatel prokazuje splnEní základních kvalifikačních pUedpoklad] podle § 53 odst. 1 písm. 
a) – k) zp]sobem dle § 62 odst. 2 zákona pUedložením čestného prohlášení.  
Z obsahu čestného prohlášení musí být zUejmé, že dodavatel splOuje  pUíslušné základní 
kvalifikační pUedpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnEnou jednat 
jménem či za uchazeče. 

 
Má-li být pUedmEt veUejné zakázky plnEn nEkolika dodavateli společnE a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatel] povinen pUedložit česné 
prohlášení o splnEní základních kvalifikačních pUedpoklad] dle § 53 odst. 1 písm.a)-k) 
zákona.  

B) SPLNDNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PTEDPOKLAD¥ 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnEní profesních kvalifikačních pUedpoklad] podle § 54 
písm.a,b) zákona 
 
Zp]sob prokázání splnEní profesních kvalifikačních pUedpoklad]  

     SplnEní profesních kvalifikačních pUedpoklad] dle § 54 písm. a) –b) zákona prokáže 
dodavatel pUedložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zUejmé oprávnEní  
k podnikání podle zvláštních právních pUedpis] v rozsahu odpovídajícím pUedmEtu veUejné 
zakázky na činnost: „Výroba, instalace, opravy elektrických stroj] a pUístroj], 
elektronických a telekomunikačních zaUízení “ nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zaUízení“. PUed podpisem smlouvy o dílo bude pUedložen originál nebo úUednE 
ovEUená kopie výpisu z obchodního rejstUíku ne starší 90 dn], pokud je v nEm zapsán,  
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnEní k podnikání 
podle zvláštních právních pUedpis] v rozsahu odpovídajícím pUedmEtu veUejné zakázky, 
zejména doklad prokazující pUíslušné živnostenské oprávnEní. 

     Má-li být pUedmEt veUejné zakázky plnEn nEkolika dodavateli společnE a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatel] povinen pUedložit čestné 
prohlášení o splnEní profesních kvalifikačních pUedpoklad] dle § 54 písm.a)zákona 

                
C) PROKÁZÁNÍ SPLNDNÍ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZP¥SOBILOSTI    
 

Zadavatel požaduje prokázání splnEní ekonomické a finanční zp]sobilosti. Za tímto účelem 
dodavatel pUedloží:  
             - čestné prohlášení o ekonomické a finanční zp]sobilosti splnit veUejnou zakázku   
 
 

D) SPLNDNÍ TECHNICKÝCH PTEDPOKLAD¥  

Zadavatel požaduje prokázání splnEní technických kvalifikačních pUedpoklad]  
podle  ustanovení § 56 odst. 1 písm.a) a f)  zákona. K prokázání splnEní technických 
kvalifikačních pUedpoklad] pUedloží uchazeč čestné prohlášení o tom, že v posledních 3 letech 
realizoval alespoO 2 zakázky obdobného charakteru spočívajících v dodávce bezdrátového 
varovného nebo vyrozumívacího systému, každé v minimální výši 1 900 000,- Kč  bez DPH  
a 1 zakázku v dodávce a instalaci lokálního výstražného systému (napU. hladinová čidla, 
srážkomEry) v minimální výši 120 000,- Kč bez DPH a dále čestné prohlášení o tom,  
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že bezdrátový místní informační systém je schválen Ministerstvem vnitra – generálním 
Ueditelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, dle podmínek Ministerstva vnitra  
(č.j.MV -24666-1/PO-2008), a že pracuje za použití plnE digitálního a analogového pUenosu. 
 
4) D¥SLEDKY NEPROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným zp]sobem, nebude jeho 
nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnEní nebo doplnEní 
kvalifikace.Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, musí být zadavatelem v souladu 
s ustanovením § 60 odst.1 zákona ze zadávacího Uízení vyloučen.  Rozhodnutí o vyloučení 
dodavatele ze zadávacího Uízení pro nesplnEní kvalifikace zadavatel bezodkladnE vyloučenému 
dodavateli oznámí uveUejnEním na profilu zadavatele v souladu s § 60 odst. 2 zákona.  
V takovém pUípadE se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem 
uveUejnEní na profilu zadavatele na  https://vz-radvanice.ostrava.cz/ 
 
Zadavatel upozorOuje uchazeče na tu skutečnost, že v pUípadE, že bude zadavatelem 
zjištEno, že pUi prokazování splnEní kvalifikace byly pUedloženy informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a mohly mít vliv na posouzení kvalifikace, bude podán 
podnEt k zápisu do RejstUíku osob se zákazem plnEní veUejných zakázek.  
 
 

 
V OstravE Radvanicích dne 6.3.2013                                  
                                                                            
 
 
Za zadavatele  
 
 
 
…………………………………  
 Mgr. Šárka Tekielová, starostka                     
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