
 

 

 

 

 

 

 
    
 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 
 

pro nadlimitní veřejnou zakázku dle 

zákona  č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění na dodávky: 
   
   
   
   
   

Nákup cisternové automobilové stříkačky  

pro jednotku SDH Kounice 
 

 

Zadavatel:  

 
Městys Kounice , 289 12 Kounice 127, IČ:  00239305 

   

 

 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Mgr.Miroslava Pilařová , 751 14 
Dřevohostice, Lipová 126 



 

 

 
1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O 
VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 
 
11.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O 
VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  
Veřejný zadavatel 
Název:                                                           Městys Kounice 
                                                                       
Se sídlem:                289 12 Kounice 127 
Zastoupený:                Miroslava Sochorová, starostka 
IČ:                      00239305 
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky :  Mgr.Miroslava Pilařová, tel. 777 593 764 
                                                                      miroslavapilarova@seznam.cz  

1.2 INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:    
Nákup cisternové automobilové stříkačky  

pro jednotku SDH Kounice 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:              otevřené řízení dle § 56 ZZVZ 

LIMIT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:                 nadlimitní  

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  6 300 000,- Kč bez DPH  

KLASIFIKACE CPV 34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky 

 

2.VYMEZENÍ POJMŮ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ          
 
 Podrobná specifikace požadavků na splnění kvalifikace uchazečů je vypracována v této 
kvalifikační dokumentaci, která slouží jako podklad pro prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů v zadávacím řízení zadávaného v otevřeném řízení a zveřejněného podle zákona  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na nadlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky. Práva a povinnosti či podmínky této dokumentace neuvedené se řídí 
zákonem. 
 
Pro účely zákona a této kvalifikační dokumentace se rozumí 

- dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních 
prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu, 
v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.  

- kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky 
- kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na 

prokázání splnění kvalifikace dodavatele  
- poddodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky 

nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
zadavatelem (ekonomická kvalifikace, technická kvalifikace nebo profesní kvalifikace 
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 



 

 

v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli předložit:  
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou 

osobou 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a  
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

 
- zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací 

dokumentaci či jiných dokumentech, obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, 
- zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která 

dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce  
 

3. ROZSAH KVALIFIKACE     
 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:  
 

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ 
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ 
c) ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ 
d) technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ 

 
Uchazeč předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Uchazeč, 
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit 
originály nebo ověřené kopie těchto dokladů. 
Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou, není-li 
v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, požaduje zadavatel, aby 
přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě podepsaná statutárním 
orgánem dodavatele.  
 
Doklady prokazující splnění 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 ( § 86 odst. 5 ZZVZ).   
 
 

4. VYMEZENÍ KVALIFIKACE  
 
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč, který s poukazem na § 73 odst.1,2 ZZVZ splní 
kvalifikační předpoklady uvedené dále. 

 
4.1 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ   

 

A) SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1, 2 zákona, tzn. že, 
požadavky splňuje dodavatel,  který:   



 

 

 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný 
čin obchodování s lidmi,  

Trestné činy proti majetku: 
1. podvod 
2. úvěrový podvod,  
3. dotační podvod, 
4. podílnictví 
5. podílnictví z nedbalosti, 
6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 
 
Trestné činy hospodářské: 

1. Zneužití informace a postavení v obchodním styku 
2. Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
3. Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
4. Pletichy při veřejné dražbě, 
5. Poškození finančních zájmů Evropské unie, 
 

Trestné činy obecně nebezpečné, 
Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci 
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 

1. Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby 
2. Trestné činy úředních osob 
3. Úplatkářství 
4. Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci 

 
Nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 

b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla 

c) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla 

d) 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 

e) není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele 

 
Jde-li o právnickou osobu, musí tuto způsobilost 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. 
 

 
 Způsob prokázání základní způsobilosti:  
 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1, 2 předložením  
následujících dokladů: 

 



 

 

- výpis z Rejstříku trestů jak statutárního orgánu, tak právnické osoby  
- potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci splatného daňového nedoplatku 
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani 
- potvrzení o to, že neexistuje nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném 

zdravotním pojištění 
- potvrzení o to, že neexistuje nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
- výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení čestného prohlášení, v případě, že není 

v obchodním rejstříku zapsán a to ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.e) ZZVZ 
 

Výše uvedené dokumenty lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo 
certifikátem. 

 

B) SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI  
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona. 
Splnění profesní způsobilosti: Způsob prokázání profesní způsobilosti 
§ 77 odst. 1 ZZVZ předložení výpisu z obchodního 
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením 
výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán 

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán 

§ 77 odst. 2 písm. a) předložení dokladu o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci pro předmět činnosti:  
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona. 

  

Doklady o oprávnění k podnikání (výpis 

z živnostenského rejstříku, živnostenský 

list, výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, certifikát) pokrývající 

předmět veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění v minimálním požadovaném 

rozsahu,  

 

C) SPLNĚNÍ EKONOMICKÉ KVALIFIKACE 
Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona. 

Splnění ekonomické kvalifikace: Způsob prokázání ekonomické 
kvalifikace 

§ 78 odst. 1 ZZVZ předložení údajů o ročním obratu 
za poslední 2 bezprostředně předcházející účetní 
období, kdy výše obratu za každé jednotlivé účetní 
období dosahovala částky min. 12 mil. Kč.  

Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 

bezprostředně předcházející účetní 

období nebo obdobný doklad podle 

právního řádu země sídla dodavatele 
 

D) SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE 
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. 
b) zákona.  
 
 

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst.2) 
prokáže uchazeč předložením: 

Způsob prokázání technické kvalifikace 

písm.b) seznam významných dodávek 
poskytnutých za poslední 3 roky před 

Seznam významných dodávek  

realizovaných v posledních 3 letech.  Z e 



 

 

zahájením zadávacího řízení včetně uvedení 
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele   
Minimálně 3 referenční zakázky, jejichž 
předmětem byla dodávka cisternové 
automobilové stříkačky o finančním objemu 
min. za 5 mil. Kč bez DPH  

seznamu musí jednoznačně vyplývat splnění 

požadavků zadavatele a musí v něm být 

uvedena kontaktní osoba příslušného 

objednatele, u kterého bude možné realizaci 

předmětné zakázky ověřit. Rovněž z něj 

musí vyplývat minimálně: 

- Název objednatele 

- Popis a předmět zakázky 

- Doba realizace 

- Finanční hodnota zakázky 

  

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 součástí seznamu 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. Dodavatel musí uvést v seznamu referencí přesné určení předmětu realizace, hodnoty 

konkrétní prokazované reference a dobu realizace. Tyto skutečnosti může dodavatel prokázat 

 i jinými dokumenty – např. kupní smlouvou.  

 

 
Splnění profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace prokáže dodavatel 
předložením kopie výše uvedených dokladů.  
 
Pro prokázání kvalifikace odkazuje zadavatel  na ustanovení § 82 – § 88 zák.č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek.  

3. DŮSLEDKY NEPROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho 
nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění 
kvalifikace. Rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace 
zadavatel bezodkladně vyloučenému dodavateli oznámí.  
 
Zadavatel upozorňuje uchazeče na tu skutečnost, že v případě, že bude zadavatelem 
zjištěno, že při prokazování splnění kvalifikace byly předloženy informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a mohly mít vliv na posouzení kvalifikace, bude podán 
podnět k zápisu do Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.  
 
 

 
V Kounicích dne 28.2.2018 
 
Miroslava Sochorová, starostka 
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