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Veřejná zakázka malého rozsahu  
 

zadávaná podle metodického pokynu ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2018 
s názvem: 

Průmyslové pračky 

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu 

tato zakázka nepodléhá platnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), 
s výjimkou ustanovení § 6 zákona 

zadavatel v rámci maximální transparentnosti při zadání zakázky využívá obdobně příslušná ustanovení zákona 
 
 
 
 
 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 
 

 
 
Dokument „Kvalifikační dokumentace (Požadavky zadavatele na kvalifikaci)“ je součástí zadávací dokumentace a zahrnuje ve smyslu 
ustanovení § 28 odst. (1) písm. a) zákona veškeré zákonem a zadavatelem stanovené podmínky pro prokázání splnění kvalifikace 
dodavatelů v zadávacím řízení.  
 
Kvalifikační dokumentace obsahujíce zadávací podmínky vztahující se ke kvalifikaci dodavatelů, které jsou sdělované nebo 
zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. Kvalifikační dokumentace je uveřejňována v souladu 
s ustanovením § 96 zákona na profilu zadavatele. 
 
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení v průběhu zadávacího řízení, předává 
zadavatel dodavatelům písemně elektronicky způsobem stanoveným v § 211 zákona. Dodavatel je povinen se seznámit se zadávací 
dokumentací a před podáním nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví zákon v § 98. 
 
 

 
OBSAH KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE: 

1. Rozsah kvalifikace 

2. Způsoby prokazování splnění kvalifikace 

3. Základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona a způsoby jejího prokázání 

4. Profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona a způsoby jejího prokázání 

5. Technická kvalifikace ve smyslu § 79 zákona a způsoby jejího prokázání 

6. Vyloučení účastníka zadávacího řízení 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

V Bořanovicích dne 3.12.2021 
 
 
  Mgr. Hana Pavlíková  
  ředitelka DS Hortenzie 
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PODMÍNKY KVALIFIKACE 

1.  Rozsah kvalifikace   
Podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení je prokázání kvalifikace dodavatelem ve lhůtě pro podání nabídek. Podmínky 
kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který: 

1.1. prokáže základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona,  

1.2. prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona, 

1.3. prokáže technickou způsobilost ve smyslu § 79 odstavec 2 písmeno b) Zákona 

2.  Prokazování splnění kvalifikace 
2.1. Řádné splnění požadavků zákona a zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace je podmínkou účasti v tomto 

zadávacím řízení a předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení. 

2.2. Všechny doklady požadované zadavatelem v této Kvalifikační dokumentaci předkládá dodavatel v souladu 
s ustanovením § 45 odst. 1 zákona v kopii prosté, nestanoví-li zákon jinak. Tím však není dotčeno právo zadavatele 
postupem uvedeným v § 46 odst. 1 zákona požadovat originály nebo úředně ověřené kopie dokladů.  

2.3. Dodavatel může ve smyslu § 86 odst. 2 zákona vždy nahradit zadavatelem požadované doklady jednotným 
evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 

2.4. Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit doklad požadovaný zadavatelem v této 
Kvalifikační dokumentaci, je v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

2.5. Povinnost předložit doklady požadované zadavatelem v této Kvalifikační dokumentaci může dodavatel v souladu 
s ustanovením § 45 odst. 4 zákona splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné 
správy (Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované 
informace, jsou-li takové údaje nezbytné.  

2.6. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu tohoto zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 
zákona požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo 
modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit 
opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. 

2.7. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona doplněna na základě žádosti zadavatele podle předchozího odstavce 
o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se 
doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti 
rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

2.8. Prokazování kvalifikace vybraným dodavatelem 
Vybraný dodavatel je v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona na základě výzvy zadavatele povinen předložit:  
a) originály nebo úředně ověřené doklady o jeho kvalifikaci, pokud jej již zadavatel nemá k dispozici, 
b) doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil ve 

smyslu § 104 odst. 1 zákona, a 
c) informace a doklady ve smyslu § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona, je-li dodavatel právnickou osobou. 

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení (vybraného dodavatele), pokud výše uvedené doklady, údaje a vzorky 
nepředložil nebo pokud výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

3. Základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona a způsoby jejího prokázání 
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel 

3.1. Který v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 písm. a) zákona nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před 
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze číslo 3 k zákonu, což je 
3.1.1. Trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině; 
3.1.2. trestný čin při obchodování s lidmi; 
3.1.3. tyto trestné činy proti majetku: 

 podvod, 
 úvěrový podvod, 
 dotační podvod, 
 legalizace výnosů z trestné činnosti, 
 legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti; 
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3.1.4. tyto trestné činy hospodářské: 
 zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
 sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
 pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
 pletichy při veřejné dražbě, 
 poškození finančních zájmů Evropské unie; 

3.1.5. trestné činy obecně nebezpečné; 
3.1.6. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; 
3.1.7. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 

 trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 
 trestné činy úředních osob, 
 úplatkářství, 
 jiná porušení činnosti orgánu veřejné moci; 
nebo  

3.1.8. obdobný trestný čin podle řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 

Způsob prokázání této části základní způsobilosti: 
3.1.9. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení 

§ 75 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo písemným čestným 
prohlášením (nejlépe podle nepovinného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace), podepsaným 
oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle 
občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku. 

3.2. Který v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 písm. b) zákona nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v 
evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek: 

Způsob prokázání této části základní způsobilosti: 
3.2.1. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel předložením 

 potvrzení příslušného finančního úřadu ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 písm. b) zákona 
a 
 písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 

písm. c) zákona, podepsaného oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu 
z obchodního rejstříku. 

3.2.2. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení (potvrzení příslušného finančního úřadu) 
lze nahradit písemným čestným prohlášením (nejlépe podle nepovinného vzoru, který je součástí 
zadávací dokumentace), podepsaným oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního 
rejstříku. 

3.3. Který v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 písm. c) zákona nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. 
Požadavky zákona a zadavatele na tuto část základní způsobilosti a způsob jejího prokázání: 
3.3.1. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení 

§ 75 odst. 1 písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení (nejlépe podle nepovinného 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace), podepsaného oprávněnou osobou dodavatele v souladu 
se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle 
výpisu z obchodního rejstříku.  

3.4. Který v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 písm. d) zákona 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. 
Požadavky zákona a zadavatele na tuto část základní způsobilosti a způsob jejího prokázání: 
3.4.1. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení 

§ 75 odst. 1 písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo 
písemným čestným prohlášením (nejlépe podle nepovinného vzoru, který je součástí zadávací 
dokumentace), podepsaným oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku, vybraný 
dodavatel však musí předložit před podpisem smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu.  

3.5. Který v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 písm. e) zákona není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o 
úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  
Požadavky zákona a zadavatele na tuto část základní způsobilosti a způsob jejího prokázání: 
3.5.1. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení 

§ 75 odst. 1 písm. f) zákona předložením 
 výpisu z obchodního rejstříku,  

nebo  
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 písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. Čestné 
prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání 
fyzické osoby podle občanského zákoníku.  

3.5.2. Tuto část základní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení (výpis z obchodního rejstříku) lze nahradit 
písemným čestným prohlášením (nejlépe podle nepovinného vzoru, který je součástí zadávací 
dokumentace), podepsaným oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku, vybraný 
dodavatel však musí předložit před podpisem smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu 

3.6. Ve smyslu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona musí doklady prokazující základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

4. Profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona a způsoby jejího prokázání 
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel 

4.1. Který v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona splňuje profesní způsobilost ve vztahu k České republice. 
Požadavky zákona a zadavatele na tuto část profesní způsobilosti a způsob jejího prokázání: 
4.1.1. Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení 

§ 77 odst. 1 zákona předložením 
 výpisu z obchodního rejstříku  

nebo  
 jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

4.1.2. Doklady podle odst. 4.1.1. musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem podání nabídky. 

4.2. Který v ve smyslu ustanovení § 77 odstavec (2) písmeno a) Zákona je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.  
Požadavky zákona a zadavatele na tuto část profesní způsobilosti a způsob jejího prokázání: 
4.2.1. Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu ustanovení 

§ 77 odstavec (2) Zákona předložením 
 dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy 

dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností  
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor 

činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, nebo velkoobchod a maloobchod a  
 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

5. Technické kvalifikace 
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky, zadavatel nestanovuje požadavky na splnění technické kvalifikace. 

6.  Vyloučení účastníka zadávacího řízení 
6.1. V souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky 

nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení  
a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,  
b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti ve smyslu § 46,  

nebo 

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění 
kritérií hodnocení. 

6.2. V souladu s ustanovením § 48 odst. 7 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou 
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 

6.3. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

 
 
V Bořanovicích dne 3.12.2021 
 
 
  Mgr. Hana Pavlíková  
  ředitelka DS Hortenzie 
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