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Příloha č. 2 - Kvalifikační dokumentace 

 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
ZADÁVANÉ MIMO ZÁKON Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)  
 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: Vybudování přírodních zahrad při MŠ Šárka Prostějov 

Název projektu č. 1: 
Učíme se v přírodě při MŠ Dvořákova, Prostějov

  

Název projektu č. 2: Učíme se v přírodě při MŠ Šárka, Prostějov 

Název projektu č. 3: Učíme se v přírodě při MŠ Žešov 

Název projektu č. 4: Učíme se v přírodě při MŠ Libušinka, Prostějov 

Akceptační číslo projektu 1: 1190700404 

Akceptační číslo projektu 2: 1190700215 

Akceptační číslo projektu 3: 1190700423 

Akceptační číslo projektu 4: 1190700457 

 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Název zadavatele: Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Sídlo: 79601 Prostějov, Šárka 4348/4a 

IČ: 47922435 

Banka, číslo účtu: Běžný účet Komerční banka / 9583950227/0100 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka mateřské školy 

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech 
technických:                                              

Ing. Tomáš Řezníček 

Telefon, e-mail: 
+420 731 697 311, tomas.reznicek@zmgroup.cz 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE A POVĚŘENÉ PRO VÝKON 

ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Z + M Partner, spol. s r.o. 
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Doručovací poštovní adresa: 
Valchařská 3261/17 

IČO: 
26843935 

Osoba jednající za osobu zastupující 
zadavatele: 

Ing. Tomáš Řezníček 

Telefon, e-mail: 
+420 731 697 311, tomas.reznicek@zmgroup.cz 

 

 

3.  OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  

 
Tato kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění 

kvalifikačních předpokladů.  

 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 

prohlášením analogicky v souladu s ust. § 86 odst. 2 zákona, kdy zadavatel pro zamezení veškerých 

pochybností stanovuje, že pro splnění požadavků na kvalifikaci účastníka zadávacího řízení 

vymezených touto kvalifikační dokumentací je postačující předložení čestného prohlášení nebo 

jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky analogicky podle § 87 zákona. Zadavatel si 

může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o 

kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost analogicky podle § 74 zákona a profesní 

způsobilost analogicky podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

  

 

4.1  Základní kvalifikační předpoklady  

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky podle § 74 zákona musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před podáním nabídky. 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje účastník 

zadávacího řízení: 

Způsob prokázání splnění: 

a)  

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, v platném znění, nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla účastníka 

zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží, 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný 

odpovídající doklad ne starší než 3 měsíce před 

podáním nabídky; výpis z evidence Rejstříku 

trestů účastník zadávacího řízení doloží, jde-li o 

právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné 

právnické osobě, tak ve vztahu ke všem 

statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem 

členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li 

statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení 

či členem statutárního orgánu účastníka 

zadávacího řízení právnická osoba, výpis z 

evidence Rejstříku trestů účastníka zadávacího 

řízení doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu 

nebo ke každému členu statutárního orgánu této 

právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční 
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právnická osoba prostřednictvím organizační 

složky, doloží účastník zadávacího řízení výpisy z 

evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu 

organizační složky, jakož i ve vztahu ke 

statutárnímu orgánu nebo všem členům 

statutárního orgánu zahraniční osoby 

b)  

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla 

v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

Potvrzení příslušného finančního úřadu. 

 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního 

předpokladu ve vztahu ke spotřební dani. 

c)  

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z 

něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu 

 

 

d)  

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, 

Potvrzení od příslušného pracoviště České správy 

sociálního zabezpečení. 

e)  

není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku., 

proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle 

§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného právního 

předpisu například dle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 

a některých opatřeních s tím souvisejících a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví 

a o změně některých souvisejících zákonů, nebo 

v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

účastníka zadávacího řízení 

Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení 

písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán. 

  

4.2   Profesní kvalifikační předpoklady  

 
Zadavatel požaduje ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, aby účastník zadávacího řízení 

prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží listiny požadované analogicky v § 77 zákona o 

zadávání veřejných zakázek: 
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dle odst. 1) zákona o zadávání veřejných zakázek - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž příslušný dokument musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před podáním 

nabídky. 

 

dle odst. 2 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn. 

oprávnění k podnikání pro předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 

živnostenského zákona (např. pro obor činnosti – Velkoobchod a maloobchod)“. 

 

4.3   Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel nepožaduje prokázání. 

 

 

4.4        Technické kvalifikační předpoklady  

 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží uvedené doklady v prosté kopii – 

zadavatel požaduje v případě prokazování kvalifikačních předpokladů seznam obdobných zakázek – 

minimálně 1 referenční zakázku za poslední 3 roky před zahájením veřejné zakázky. Obdobnou 

zakázkou je dodávka „prvků přírodní zahrady“ pro MŠ/ZŠ v minimální hodnotě 300 tis. Kč bez DPH za 

jednu zakázku. 

 

 

4.5  Pojištění subjektu 

 

Zadavatel požaduje doložení originálu (ověřené kopie) uzavřené pojistné smlouvy, resp. pojistného 

certifikátu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, 

přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 100 % ze sjednané ceny díla v souladu s návrhy 

obchodních a smluvních podmínek, které jsou součástí ZD. Pojistnou smlouvu doloží vybraný 

dodavatel před podpisem Smlouvy o dílo. 

 

5. Forma splnění kvalifikace  

 

Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 až § 228 zákona) 

mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří 

měsíců. 

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v 

rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 233 až § 234 

zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná 

příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace. 

Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci 

podle § 74 odst. 1 a § 77 odst. 1 zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden z nich. 

Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, jsou povinni přiložit k nabídce 

originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito účastníci zadávacího řízení budou 
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vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním 

předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných 

povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Z této 

smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech účastníků zadávacího řízení, kteří 

podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah jeho 

zmocnění, zejména jeho zmocnění k podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku.  

Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu 

platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných účastníků 

zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním 

jazyce současně s jejich překladem do českého jazyka. 

Tam, kde účastník zadávacího řízení dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení 

podepsáno statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou, která účastníka 

zadávacího řízení zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. 

Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny analogicky v § 73 a násl. zákona. 

 

 

 

 


