ČR-Státní oblastní archív v Praze

Veřejná zakázka na dodávky
s názvem

„Úklid vybraných objektů Státního oblastního archívu v Praze“
zakázka
je zadávána veřejným zadavatelem podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a ve vztahu k zákonu se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby v

otevřeném řízení

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ
PŘEDPOKLADY
„Kvalifikační předpoklady“ jsou součástí kompletní zadávací dokumentace a obsahují podrobnou specifikaci požadavků
zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky. „Kvalifikační
předpoklady“ jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace vede
k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně v souladu
s ustanovením § 148 zákona, v případě využití elektronických prostředků a nástrojů v souladu s ustanovením § 149 zákona a
to v českém jazyce na kontaktní adresy, které dodavatelé uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. Nabídku lze
zpracovat jen na základě zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním
nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví zákon v § 49.

OBSAH KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE:
1.
2.
3.
4.

Rozsah kvalifikace
Prokazování splnění kvalifikace
Změny v kvalifikaci
Nesplnění kvalifikace

Zadávací dokumentace-kvalifikační předpoklady-Úklid vybraných objektů SOA v Praze

strana

1

ČR-Státní oblastní archív v Praze

KVALIFIKACE DODAVATELE
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.

Rozsah kvalifikace podle § 50 odst. 1 zákona
Předpokladem hodnocení nabídek v tomto nadlimitním řízení je splnění kvalifikace ve lhůtě
pro podání nabídek. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a)
základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení odstavců 1 a 3 § 53 zákona,
b)
profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení odstavců a) a b) § 54 zákona,
c)
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku,
d)
technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení odstavců 2, písmeno c) a h) §
56 zákona,

2.

Prokazování splnění kvalifikace
V souladu s uvedenými §, odstavci a písmeny v čl. 1. tohoto dokumentu.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

3.

Změny v kvalifikaci
Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 58 zákona.

4.

Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel dodavateli vyloučení z účasti v zadávacím řízení bezodkladně písemně oznámí
s uvedením důvodů.

Zadávací dokumentace-kvalifikační předpoklady-Úklid vybraných objektů SOA v Praze

strana

2

