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Kvalifikační dokumentace
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“

„Ultrazvukový přístroj II.“
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

I.
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
a způsob jejich prokázání
•

Uchazeč předloží výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání splnění předpokladů dle
ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, tj. k prokázání, že nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu, nebo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.
Je-li uchazečem právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště.
(POZOR: ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona bylo s účinností od 1. 1. 2012
novelizováno!)

•

uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za uchazeče k prokázání splnění požadavků:
-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákona, tj. že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že vůči jeho majetku neprobíhá nebo
v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákona, tj. že není v likvidaci;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona, tj. že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče, a to i ve vztahu ke spotřební dani

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. g) zákona, tj. že nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona, tj. že není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona, tj. že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(POZOR: ustanovení § 53 odst. 1 písm. k) zákona bylo s účinností od 5. 1. 2012
novelizováno!)
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•

Uchazeč předloží dle ust. § 53 odst. 3 písm. d) zákona ve spojení s ust. § 53 odst. 1 písm. l)
zákona čestné prohlášení obsahující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele. Doba tří let se vztahuje k datu
vyhotovení seznamu. V případě, kdy žádný statutární orgán ani člen statutárních orgánů
uchazeče v posledních třech letech u zadavatele nepracoval, uchazeč předloží čestné
prohlášení s uvedením této skutečnosti.

•

Uchazeč, má-li formu akciové společnosti, předloží dle ust. § 53 odst. 3 písm. d) zákona ve
spojení s ust. § 53 odst. 1 písm. m) zákona aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším
než 10%. Za aktuální seznam zadavatel považuje seznam, který odpovídá akcionářské
struktuře v okamžiku jeho vyhotovení.

II.
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona
a způsob jejich prokázání
Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

III.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona
a způsob jejich prokázání
Uchazeč předloží údaj o celkovém obratu uchazeče zjištěný podle zvláštních právních
předpisů1 za poslední 3 účetní období. Jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně
zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o
svém celkovém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení činnosti, a
to v poměru 1/36 požadovaného obratu za každý započatý měsíc činnosti. Výše obratu
uchazeče za každé z účetních období musí činit min. 6 000 000,- Kč.
Uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, z něhož musí vyplývat splnění
požadavků zadavatele.

IV.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
a způsob jejich prokázání
Uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písmene e) zákona podrobný popis veškerého zboží
určeného k dodání, tj. kompletní specifikaci přístroje technickými údaji včetně veškerého
příslušenství.
Tento kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením listin (zejm. technických listů,
produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci zboží.
Z předložených listin musí vyplývat, že zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené
v zadávací dokumentaci.

1

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
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Uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona k nabízenému přístroji kopii ES prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, a to
v úředním překladu do ČJ. Neobsahuje-li požadované prohlášení zařazení do klasifikační třídy,
doloží uchazeč současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

V.
Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určitých profesních, ekonomických a finančních
a technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Uchazeč
není
oprávněn
dle § 54 písm. a) zákona.

prostřednictvím

subdodavatele

prokázat

splnění

kvalifikace

VI.
Pravost a stáří dokladů
Nestanoví-li zákon jinak, postačí, pokud uchazeč předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, v českém jazyce. Požádá – li zadavatel před uzavřením smlouvy o předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva, povinen je předložit.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

VII.
Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií
Důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení je, pokud by uchazeč:
-

neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů
podle ustanovení zákona a požadavku zadavatele;
poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé.

V Brně dne 29. března 2012

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
Vyřizuje: Mgr. Radek Hrad, e-mail: radek.hrad@fnbrno.cz, tel: 532 233 743
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