
 

 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení 

 

„Dodávka IT infrastruktury pro m ěsto Klatovy“  

 

Zadavatel 20.03.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Dodávka IT infrastruktury pro město Klatovy“ formou otevřeného řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele. 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976 

 

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovnice 
Městského úřadu v Klatovech: 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz 

Bc. Pavla Hilscher, pracovnice odboru rozvoje města 
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz 

 

Lhůta pro podání nabídek:  do 10.05.2018, 10:00 h 

Předpokládaná cena:   7.359.520,70 Kč bez DPH, 8.905.020,00 vč. DPH 

Termín realizace:   06–09/2018  
 

 

V Klatovech 26.03.2018 



 
 
 
 

 
 

KVALIFIKA ČNÍ DOKUMENTACE 
 

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky 
PODLE ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení 
 

„Dodávka IT infrastruktury pro m ěsto Klatovy“ 
 
 

a) Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění: 
- základní způsobilosti ve smyslu § 74 podle § 75 zákona, 
- profesní způsobilosti podle § 77 zákona, 
- technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

b) Účastník zadávacího řízení předloží veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace 
v prosté kopii. 

c) Účastník zadávacího řízení, se kterým by měla být uzavřena smlouva – vybraný dodavatel,  
předloží po výzvě zadavatele veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace 
v originále nebo úředně ověřené kopii v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona – do svých  
nabídek předkládají účastníci zadávacího řízení prosté kopie dokladů prokazující splnění  
kvalifikačních předpokladů, avšak zadavatel nebrání, aby účastníci zadávacího řízení vkládali origi-
nální listiny prokazující splnění kvalifikace již do nabídek. 

d) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době  
3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

e) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části (technické nebo  
profesní) kvalifikace, požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím  
rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob dle ust. § 83, odst. 1 zákona. Tzn., že účastník  
zadávacího řízení doloží do nabídky za tuto jinou osobu následující:  

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona, 
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace, 
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a 
- písemný závazek k poskytnutí plnění určité části veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí  

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

1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 
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Účastník zadávacího řízení není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kvalifikace 
podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence). 

f) Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů 
Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně 
ve smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen 
samostatně prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 
odst. 1 zákona v plném rozsahu. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) a technickou kvalifi-
kaci dle § 79 odst. 2 písm. b) uvedené v této ZD musí prokázat jednotlivé osoby společně podávají-
cí nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podí-
lu na plnění předmětné části veřejné zakázky. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kva-
lifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. 

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady: 

- nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele, 
- v případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího 
řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje, aby v nabídce byla předlo-
žena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpověd-
nosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková smlouva 
musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve 
věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou kon-
krétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těch-
to osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob 
za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpověd-
nost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, 

- všichni dodavatelé při společné účasti dodavatelů budou smluvně zavázání po celou dobu 
plnění, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nevhodnější. 

g) Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
Zadavatel v souladu s § 88 odst. 1 zákona stanoví, že pokud po předložení dokladů nebo prohlášení 
o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, 
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; 
zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první 
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií pro hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

h) Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel výslovně stanovuje ve smyslu ust. § 86 odst. 2 zákona, že dodavatel nemůže v nabídce 
nahradit předložení dokladů kvalifikace čestným prohlášením. Dodavatel však může vždy  
nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 
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2.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:  

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravo-
mocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 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, nebyla vůči němu naří-
zena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 
2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti: 

Účastník zadávacího řízení prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením prostých kopií. 
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 

odst. 1 písm. a) zákona (u osob uvedených v § 74 odst. 2 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) zákona, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zá-

kona, 
f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 
 
Za bezdlužnost účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má 
účastník zadávacího řízení se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku 
dohodnut splátkový kalendář. 
 

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán.  
Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu 
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho 
překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 
ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná obchodnímu rejstříku 
v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlá-
šením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého 
sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho jménem nabídku a související do-
kumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle právního řádu platné-
ho v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřed-
nictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku 
vztahující se k této organizační složce. 

2.  Základní způsobilost dle § 74 zákona 
 

3. Profesní způsobilost dle § 77 zákona 
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b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; 

b.1) Zadavatel požaduje doložení oprávnění pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby  
neuvedené v příloze č. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění poz-
dějších předpisů. 

Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, 
doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce. 
Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak 
je uvedeno v tomto odstavci, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění pro-
fesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením 
o splnění kvalifikačního předpokladu. 
 

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace předložením: 

Seznamu významných dodávek (formou čestného prohlášení) shodné či obdobné IT infrastruktury 
realizované dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ná-
sledujících údajů ke každé z nich: 

a) název zakázky, 
b) zadavatel a místo plnění, 
c) stručná charakteristika dodávky min. ve vztahu ke shodnému nebo obdobné dodávce, 
d) cena v Kč bez DPH, 
e) doba plnění od–do, 
f) kontaktní osoba – tel., email. 

Dodavatel splní tuto technikou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek shodné či 
obdobné IT infrastruktury, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 3 významné 
dodávky IT infrastruktury, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 4 mil. 
Kč bez DPH. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam (reference) předložený do-
davatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. 
V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhra-
zuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit a následně dodavatele ze zadávacího řízení vy-
loučit. 

Seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího  
řízení! 

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní  
povinnost stanovenou v § 88 zákona, bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím 
řízení s uvedením důvodu. 
 
V Klatovech 21.03.2018 
 
Mgr. Rudolf Salvetr , v.r. 
starosta města Klatov 

4. Technická kvalifikace dle § 79 zákona 
 

5. Nesplnění kvalifikace 
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Přílohy v elektronické podobě: 

č. 1: Technická dokumentace 
č. 2: Krycí list 
č. 3: Cenová tabulka 
č. 4: Návrh kupní smlouvy 
č. 5: Vzor čestného prohlášení – poddodavatelé  
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