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Zadávací dokumentace na dodávku služeb 

Část podmínky kvalifikace 
 

 

I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí – 

část B zahradnické služby 
 

 

II. ÚDAJE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ  

Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu (dle cenové nabídky) dle podpůrně dle 

směrnice SM/25/05/18 Krajského úřadu Zlínského kraje a dle Metodického pokynu pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, verze 4; a podpůrně dle § 27 a § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o výběrové řízení podle 

tohoto zákona 

 

Druh veřejné zakázky:  Služby 

Limit veřejné zakázky finanční limit č. 1 

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ/2020/1/01 

Název programu:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 Fond malých 

projektů kód 304000J915 a to poskytnutím NFP 

Název projektu:  Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí 

Kód projektu:  CZ/FMP/6c/04/069 

 

Zadávací dokumentace – cenová poptávka – bude uveřejněna na webu zadavatele ode dne uveřejnění 

výzvy k podání nabídek, a to do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace bude 

bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na webu zadavatele. 

 

 

III. ÚDAJE O ZADAVATELI 

Zadavatel:  Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 

Sídlo:    Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Zastoupena:   Ing. Liborem Lenžou, ředitelem 

IČO:    00098639 

DIČ:    CZ00098639 není plátce DPH pro tuto VZ 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí 

Číslo účtu:   3937851/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických Ing. Libor Lenža, ředitel 

Telefon:   571 611 928 

E-mail:   libor.lenza@astrovm.cz 

 

 

 

IV. VYMEZENÍ POJMŮ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil zadavatel ve výzvě k podání nabídek a prokázání 

splnění kvalifikace. Podrobná specifikace těchto požadavků je vypracována v této části zadávací 

dokumentace (dále jen „kvalifikační dokumentace“) a slouží jako podklad pro prokázání splnění 
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kvalifikace dodavatelů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. 

 

Pro účely této kvalifikační dokumentaci se rozumí 

- dodavatelem - 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 a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku, 

- podmínkami kvalifikace (kvalifikační dokumentací) - část zadávací dokumentace obsahující 

podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace účastníka, 

- zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené 

 

1. podmínky průběhu zadávacího řízení, 

2. podmínky účasti v zadávacím řízení, 

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných 

nabídek nebo řešení, 

4. pravidla pro hodnocení nabídek, 

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle požadavků zadavatele. 

 

Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

vydaný provozovatelem seznamu (§ 226 – 232 zákona), který nahrazuje doklad prokazující: 

a) základní způsobilost podle § 74 zákona, a 

b) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 

 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. 

 

Prokazování kvalifikace certifikátem 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 

kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na 

certifikátu. 

Certifikát musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odstavec 3 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden 

rok). 

 

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 

odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního 

řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

V. ROZSAH KVALIFIKACE 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže: 

a) základní způsobilost 

b) profesní způsobilost 

c) technickou kvalifikaci 

 

A. Základní způsobilost a způsob prokázání 
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Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti. 

Způsobilý není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

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 ((Je-li 

dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba 

a zároveň každý člen statutárního orgánu.), (Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele.), (Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu.), (Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, 

musí podmínku podle písmene a) splňovat také vedoucí pobočky závodu.)), 

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 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. 

 

Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 

v prosté kopii. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní 

způsobilosti.  

Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat dodavatele a nesmí být ke dni 

podání nabídky starší 3 měsíců. 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 

kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. 

 

 

B. Profesní způsobilost a způsob prokázání 

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 

1 a 2 písm. a) zákona. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením: 

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje – (výpis nikoliv starší než 3 měsíců ke dni podání nabídky). 

- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží živnostenské oprávnění: 

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

 

Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích. 

 

 

 

C. Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání 
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Podpůrně dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria 

technické kvalifikace. 

 

Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 

písm. b) zákona: 

Dodavatel předloží seznam min. 2 služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před 

zahájením výběrového řízení. V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis služby), cena, doba 

plnění (zahájení– ukončení). V seznamu budou uvedeny identifikační údaje objednatele, pro kterého 

byla služba plněna a kontaktní osoba. 

Seznam služeb dodavatel doloží formou čestného prohlášení v prosté kopii podepsaného 

osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka. 

 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti 

předmětu plnění veřejné zakázky: 

- minimálně 2 služby, jejímž předmětem byla realizace založení prvků krajinné zeleně mimo založení 

lesních kultur a doprovodné zeleně podél komunikací, z nichž každá ze služeb musí být ve finančním 

objemu min. 80.000 Kč bez DPH. 

 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl doklady a informace o kvalifikaci v rozsahu 

stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. 

 

Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. 

 

Valašské Meziříčí dne 18. 8. 2020 

 

 

Za zadavatele 

 

 

 

 

 

Libor Lenža, ředitel 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Vsetínská 941/78 

757 01 Valašské Meziříčí 
 


