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ÚVOD 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

1.1. Zadavatelem této veřejné zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 (dále jen „zadavatel“). Předmětem plnění 
této veřejné zakázky je zhotovení stavby: „D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A 
Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“: 
Jedná se o dodávku a montáž oboustranného ocelového mobilního silničního svodidla 
v místech přejezdů středních dělících pásů dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí. 
 
Technické požadavky na předmět plnění: 
- mobilní ocelová oboustranná napojitelná na používané typy betonových a ocelových  
  svodidel běžného typu 
- Úroveň zadržení minimálně H1 
- Svodidlo musí být volně položené na betonový nebo asfaltový podklad a nesmí být  
  pevně kotveno s podkladem 
- Svodidla budou s protikorozní úpravou, žárově zinkována 
- Výška svodidel min. 900 mm, spodní šířka základny 700 mm 
- Nutnou podmínkou je, aby svodidla byla lehce rozebíratelná pracovníky dálniční  
  údržby a složkami IZS bez použití těžké zvedací techniky, a proto maximální hmotnost  
  jednoho dílce je stanovena na 400 kg. 
- Součástí každého přejezdu bude instalování brány pro potřeby dálniční údržby 
  a průjezdu vozidel IZS o světlé šířce 8 m složené ze 2 čtyřmetrových dílů. 
Počet přejezdů 22 o celkové délce 2888 m.  
 

1.2. Předpokládaná doba pro dokončení stavby je 2 měsíce. Předpokládaný termín zahájení 
(realizace) stavby je 09/2014. Maximální doba pro uvedení stavby do provozu je 2 
měsíce. 

 
1.3. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v katastrálních územích: k. ú. Měšice u Tábora, 

Čekanice u Tábora, Planá nad Lužnicí, Turovec, Doubí na L., Sezimovo Ústí, Košice u 
Soběslavi, Roudná nad Luž. Měšice nad Luž., Myslkovice, Sedlečko u Soběslavi, 
Zvěrotice, Žišov, Řípec, Zvěrotice, Dráchov, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Chlebov. 

 
1.4. Zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.  
 
1.5. Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména, nikoliv však 

výlučně, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
„zákon“), a předpisy souvisejícími. Podáním žádosti o účast zájemce vyjadřuje zájem 
účastnit se užšího řízení a v případě splnění kvalifikace a na výzvu zadavatele podat 
závaznou nabídku.  

 
1.6. Od zájemců se očekává, že pečlivě prostudují všechny formuláře a splní všechny 

termíny a podmínky stanovené kvalifikační dokumentací. Nedostatky v podání žádostí o 
účast nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace mohou mít za následek vyloučení příslušného zájemce z účasti v zadávacím 
řízení. 

  
  



Ředitelství silnic a dálnic ČR    D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A Soběslav  
Stavební práce v užším řízení          – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla 

 
1.7. Zadavatel zájemce upozorňuje, že bude v zadávací dokumentaci v souladu s 

ustanovením § 44 odst. 6 zákona požadovat, aby dodavatel realizoval vlastními 
kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů, minimálně následující části 
veřejné zakázky: montážní práce v plném rozsahu. Dodavatelé budou povinni tuto 
skutečnost zohlednit v rámci podání nabídek. Tomuto požadavku musí být rovněž 
přizpůsobeno prokazování kvalifikace dodavatelem. 

 

 
2. VŠEOBECNÉ POKYNY A KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A 

DODAVATELI 
 

2.1. Dodavatelé nemají v souladu s § 153 zákona právo na úhradu nákladů spojených s 
účastí v zadávacím řízení. 

 
2.2. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které 

mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.  
 

2.3. Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 148 zákona. Zadavatel 
upřednostňuje komunikaci v listinné podobě nebo faxem. Zadavatel vyžaduje, aby 
veškeré datové zprávy zasílané elektronickými prostředky byly ve smyslu § 149 odst. 4 
zákona opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či 
elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.  

 
2.4. Kontaktní údaje zadavatele jsou: 

název:  Ředitelství silnic a dálnic ČR 
sídlo:   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
tel:    +420241084111 
fax:    +420241084575 
e-mail:   anna.hambergerova@rsd.cz 
datová schránka:  zjq4rhz 
IČ :    659 93 390 
DIČ :   CZ65993390 
osoba jednající jménem zadavatele: Ing. Jan Kubiš, generální ředitel ŘSD ČR 
 
Útvar zadavatele zajišťující administrativu zadávacího řízení  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa České Budějovice 
Lidická 49/110 
370 44 České Budějovice. 
tel: +420 386792109, fax: +420 386792194 
e-mail: anna.hambergerova@rsd.cz 
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Jan Kudrle, pověřen řízem Správy 
České Budějovice ŘSD ČR. 
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3. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

3.1. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 50 až § 60 zákona. Čestná 
prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem  
dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; zmocnění musí v takovém případě být 
součástí žádosti o účast. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou 
příslušnou osobou. Dokumenty předkládané v rámci žádosti o účast musí být zásadně 
předloženy jako originály či ověřené kopie originálů. Dokumenty, jimiž je prokazována 
kvalifikace zájemce, mohou být předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel má 
právo požadovat, aby zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, 
předložil před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie takových 
dokumentů, jimiž je prokazována kvalifikace. V případě cizojazyčných dokumentů 
připojí zájemci k dokumentům úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost 
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce. Odkazuje-li se v této části kvalifikační dokumentace na 
konkrétní formuláře, rozumí se tím závazné vzory příslušných formulářů uvedené v 
části B této kvalifikační dokumentace. 

 
3.2. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona a dokumenty, které jsou dodavatelé 

povinni předložit k jejich prokázání, jsou uvedeny v následující tabulce:  
 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel: 

Způsob prokázání: 

1. (§53/1/a) 
který 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;  
jde-li o právnickou osobu, 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 žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své 

Výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 90 dnů ke dni  podání 
žádosti o účast pro každou fyzickou a 
právnickou osobu, pro níž je dle 
zákona a kvalifikační dokumentace 
vyžadován. 
K zahraničním  osobám viz § 51 odst. 
7 zákona.  
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel: 

Způsob prokázání: 

organizační složky, musí tento 
předpoklad splňovat vedle výše 
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 

2. (§53/1/b) 
který 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;  
jde-li o právnickou osobu, 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 žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí tento 
předpoklad splňovat vedle výše 
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 

Výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 90 dnů ke  dni  podání 
žádosti o účast pro každou fyzickou a 
právnickou osobu, pro níž je dle 
zákona a kvalifikační dokumentace 
vyžadován. 
K zahraničním  osobám viz § 51 odst. 
7 zákona.  
Pro vyloučení pochybností platí, že ke 
splnění kvalifikačních předpokladů 
dle bodů 1. a 2. této tabulky postačí 
doložit všechny požadované doklady 
pouze v jednom vyhotovení; případná 
čestná prohlášení zahraniční  osoby 
však musí zahrnovat znění obou 
kvalifikačních předpokladů. 
 

3. (§53/1/c) 
který v posledních 3 letech nenaplnil 
skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu (§ 2983 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění) 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, ne starší než 90 dnů ke dni 
podání žádosti o účast. 

4. (§53/1/d) 
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, ne starší než 90 dnů ke  dni  
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel: 

Způsob prokázání: 

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 

podání žádosti o účast.  

5. (§53/1/e) 
který není v likvidaci 
 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, ne starší než 90 dnů ke  dni  
podání žádosti o účast. 

6. (§53/1/f) 
který nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele 

Potvrzení příslušného finančního 
úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, oba tyto doklady ne starší než 90 
dnů ke  dni  podání žádosti o účast. 
 

7. (§53/1/g) 
který 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 dodavatele 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, ne starší než 90 dnů ke  dni  
podání žádosti o účast. 

8. (§53/1/h) 
který nemá nedoplatek na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,  a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele 

Potvrzení příslušného orgánu nebo 
instituce, ne starší než 90 dnů ke  dni  
podání žádosti o účast. 
 

9. (§53/1/i) 
který nebyl v posledních 3 letech 
pravomocně disciplinárně potrestán ani 
mu nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních 
předpisů; 
pokud dodavatel vykonává činnost 
vyžadující prokázání odborné 
způsobilosti  podle § 54 písm. d) zákona 
prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad 
na tyto osoby 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1 a č. 1.2, ne starší než 90 dnů ke  
dni  podání žádosti o účast.  
Čestné prohlášení na formuláři č. 1.2 
předloží osoba, jejímž prostřednictvím 
dodavatel zabezpečuje odbornou 
způsobilost v oboru: 
(i) dopravní stavby 

10. (§53/1/j) 
který není veden v rejstříku osob se 
zákazem plnění veřejných zakázek 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, ne starší než 90 dnů ke  dni  
podání žádosti o účast. 
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel: 

Způsob prokázání: 

11. (§53/1/k) 
kterému nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního 
právního předpisu, (§ 5 písm. e) bod 3 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění). 

Čestné prohlášení na formuláři č. 
1.1, ne starší než 90 dnů ke  dni  
podání žádosti o účast. 

 
3.3. Rozsah požadovaných profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 

prokazují dodavatelé dokumenty uvedenými v následující tabulce: 
  

Zadavatel požaduje: Způsob prokázání 
1. předložení výpisu z obchodního rejstříku 

dodavatele či jiné obdobné evidence  
Kopie výpisu z obchodního rejstříku 
či jiné obdobné evidence ne starší než 
90 dnů ke  dni  podání žádosti o 
účast. 
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 úředně ověřeného 
překladu do českého jazyka. Povinnost 
připojit úředně ověřený 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 
prohlášením, 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 žádost 
o účast a související dokumenty jsou k 
tomu plně oprávněny a že (iii) je 
oprávněn k podnikání podle právního 
řádu platného v zemi svého sídla, 
místa podnikání nebo bydliště. 
 
Podává-li žádost o účast zahraniční 
osoba prostřednictvím své organizační 
složky v České republice, doloží také 
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Zadavatel požaduje: Způsob prokázání 
výpis z českého obchodního rejstříku 
vztahující se k této organizační složce.  

2. prokázání platného oprávnění k podnikání 
v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky. Každý dodavatel musí 
prokázat oprávnění k podnikání 
minimálně v následujících oborech: 
- přípravné a dokončovací stavební práce, 
specializované stavební činnosti,  
- provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  
 

Kopie platného oprávnění 
k podnikání. 
Dodavatel předloží výpisy z 
živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 
3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), v platném znění, a/nebo 
živnostenské listy, resp. jiná oprávnění 
k podnikání  v oboru (i) přípravné a 
dokončovací stavební práce, 
specializované stavební činnosti, (ii) 
provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování,  
 
Zadavatel uzná za průkaz 
podnikatelského oprávnění v 
požadovaném oboru rovněž výpis z 
živnostenského rejstříku nebo 
živnostenský list či listy dokládající 
oprávnění dodavatele k podnikání v 
oboru (či oborech), který bude 
zadavatelem požadovanému oboru 
obsahově odpovídat (jedná se zejména 
o živnostenské listy vydané za dříve 
platné právní úpravy).  
 
Podává-li žádost o účast zahraniční 
osoba prostřednictvím své organizační 
složky v České republice, doloží 
zejména příslušná živnostenská 
(případně jiná) oprávnění vztahující se 
k této organizační složce. 

3. doložení odborné způsobilosti osob, 
jejichž prostřednictvím dodavatel 
odbornou způsobilost zabezpečuje 

Kopie dále uvedených dokladů:  
- osoba, jejímž prostřednictvím 
dodavatel zabezpečuje odbornou 
způsobilost v oboru dopravní stavby 
předloží doklad o autorizaci jako 
autorizovaný inženýr nebo technik dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, pro obor 
dopravní stavby, nebo jiný obdobný  
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Zadavatel požaduje: Způsob prokázání 
doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, 
který v této jiné zemi opravňuje jeho 
držitele ve shora uvedeném oboru 
k výkonu níže uvedených činností: 
obor dopravní stavby 

 
3.4. Požadovaná čestná prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

předloží dodavatelé prostřednictvím vyplněného formuláře č. 1.1. K tomuto 
formuláři dodavatelé současně doloží veškeré přílohy požadované zadavatelem k 
prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle čl. 3.2. a 3.3. této 
části kvalifikační dokumentace, přičemž čestné prohlášení stanoveného okruhu osob 
dle čl. 3.2. bodu 9. této části kvalifikační dokumentace bude předloženo ve formě 
vyplněného formuláře č. 1.2. 

 
3.5. Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 125 až § 132 zákona prokazuje v 
souladu s § 127 zákona splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních 
kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém 
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají 
požadavky stanovené zadavatelem v této kvalifikační  dokumentaci. V případě 
předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů není zájemce povinen 
předkládat formulář č. 1.1, výpisy z evidence Rejstříku trestů příslušných osob ani 
jiné doklady uvedené v § 53 odst. 3 Zákona, výpis z obchodního rejstříku ani 
doklady o těch skutečnostech, které prokazuje samotný výpis. Výpis ze seznamu 
nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání žádosti o účast starší tří měsíců.  

 
3.6.  Splnění kvalifikačního předpokladu podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona prokazují 

dodavatelé předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve formě vyplněného formuláře č. 2.1. 

 
3.7. Zadavatel stanoví požadovaný rozsah technických kvalifikačních předpokladů ve 

smyslu § 56 zákona v následující skladbě: (i) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací dle čl. 3.7.1. této části 
kvalifikační dokumentace, a (ii) stavební práce provedené dodavatelem za posledních 5 
let a osvědčení objednatelů o řádném a odborném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací dle čl. 3.7.4. této části kvalifikační dokumentace. 

 
3.7.1. Níže uvedená tabulka obsahuje požadavky zadavatele na osvědčení o 

vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců zájemce nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných 
stavebních prací: 
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Zadavatel požaduje: Způsob prokázání 
1. u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru 

dopravní stavby - stavbyvedoucího 
(i) vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu stavební inženýrství nebo ve 
srovnatelném programu a/nebo odborné 
středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní 
stavby, (ii) minimálně 5 let praxe v oboru, (iii) 
minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího 
inženýrských staveb, z toho minimálně jedné 
dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní 
stavby ve finančním objemu minimálně 3 mil. Kč 
bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo 
obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci 
jako autorizovaný inženýr nebo technik dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní 
stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné 
zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje 
jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu 
níže uvedených činností, a který je v souladu se 
zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace: vedení realizace stavby. 

1. Čestné prohlášení o splnění 
kvalifikačních předpokladů 
(formuláře 3.1 a 3.2) 
 
2. Potvrzení dodavatele o existenci 
pracovního nebo obdobného 
poměru příslušné osoby u 
dodavatele (formulář 3.3)  
 
 

2. u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
dopravní stavby - zástupce stavbyvedoucího 
(i) minimálně 5 let praxe v oboru, (ii) minimálně 
3 roky v pozici stavbyvedoucího inženýrských 
staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo 
zprovozněné silniční dopravní stavby ve 
finančním objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH, 
(iii) existenci pracovního nebo obdobného 
poměru u dodavatele, (iv) autorizaci jako 
autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v 
platném znění, pro obor dopravní stavby, nebo 
jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než 
v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho 
držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže 
uvedených činností, a který je v souladu se 
zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace: vedení realizace stavby. 

1. Čestné prohlášení o splnění 
kvalifikačních předpokladů 
(formuláře 3.1 a 3.2) 
 
2. Potvrzení dodavatele o existenci 
pracovního nebo obdobného 
poměru příslušné osoby u 
dodavatele (formulář 3.3)   
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3.7.2. Všechny osoby uvedené v tabulce bezprostředně následující pod odstavcem  
3.7.1. (tzv. klíčoví experti) jsou povinny doplnit do formulářů č. 3.1 a 3.2 
veškeré údaje nezbytné pro posouzení míry splnění daných kvalifikačních 
předpokladů.   

  
3.7.3. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na 

nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel 
při plnění veřejné zakázky k dispozici. Požadovaná čestná prohlášení budou 
předložena ve formě vyplněného a podepsaného formuláře č. 4.3.4. 
Dodavatel ve formuláři č. 4.3.4. uvede požadované údaje o veškerém svém 
technickém vybavení, splnění zde uvedeného kvalifikačního předpokladu 
však bude posuzováno pouze ve vztahu k zařízením uvedeným v následující 
tabulce: 
 
 

K zajištění dostatečného technického vybavení pro 
realizaci stavby: 

Způsob prokázání 

1) je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným 
minimálním množstvím stavebních strojů o 
následující typové specifikaci a parametrech:  
• 1ks lehký jeřáb s nosností odpovídající váze 
montovaných prvků 
 

Čestné prohlášení o 
technickém vybavení 
(formulář 4.3.4) 
 

 
 

3.7.4. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na 
realizaci staveb provedených dodavatelem za posledních 5 let a předložit 
osvědčení objednatelů o řádném a odborném plnění nejvýznamnějších z 
těchto staveb. Přehled realizovaných staveb včetně čestného prohlášení o 
provedení staveb zpracuje dodavatel podle formuláře č. 3.5. Přílohou 
přehledu realizovaných staveb budou osvědčení objednatelů 
nejvýznamnějších staveb. 

     
Pro účely tohoto čl. 3.7.4. a formuláře 3.5 se „stavbou“ rozumí souhrn 
stavebních objektů nebo jejich částí1realizovaných: 
 

(i) dodavatelem jako přímým účastníkem smluvního vztahu s objednatelem2 
nebo 
  

1 Pro vyloučení pochybností platí, že z hlediska prokázání splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného v tomto čl. 
3.7.4 stavbou nemusí být pouze souhrn všech stavebních objektů realizovaných dodavatelem (sdružením) na základě 
jedné smlouvy (stavební zakázky), ale mohou jí být i jen některé stavební objekty či jejich části (splňující podmínky 
stanovené zadavatelem v tomto čl. 3.7.4) realizované v rámci takové větší stavební zakázky. 
2 Coby „objednatele“ je třeba ve smyslu § 56 odst. 3 písm. a) zákona rozumět nikoliv pouze „zadavatele“ ve smyslu 
§ 2 zákona, ale jakéhokoliv objednatele, s nímž byl dodavatel ve smluvním vztahu na plnění splňující podmínky 
stanovené v tomto čl. 3.7.4 (tj. objednatelem může být např. též generální dodavatel v rámci zakázky realizované 
pro třetí osobu apod.). 
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(ii) sdružením, jehož byl dodavatel společně a nerozdílně zavázaným členem. 
 

 
Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno pro 
sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel 
(uchazeč) byl členem tohoto sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími 
doklady (např. smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k 
vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že ta část, kterou v rámci 
sdružení či seskupení dodavatelů plnil, splňuje požadavky zadavatele na 
minimální úroveň druhu, rozsahu a složitosti požadovaných nejvýznamnějších 
stavebních prací. Byl-li dodavatel členem sdružení či seskupení dodavatelů, avšak 
osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce je vydáno pouze 
pro tohoto dodavatele, jako člena sdružení či seskupení dodavatelů, včetně 
uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen 
předkládat další doklady uvedené v předchozí větě. 
Pokud sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení o řádném plnění 
uvedené stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném 
složení konkrétních členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího. 

 
 

Zadavatel požaduje praxi dodavatele 
spočívající v realizaci: 

Způsob prokázání 

1. minimálně 3 dopravních staveb 
o finančním objemu každé 
stavby větším než 3.000.000 Kč 
bez DPH, dokončených nebo 
zprovozněných v průběhu 
posledních 5 (pěti) let, přičemž 
za konec této lhůty je 
považováno datum konce lhůty 
pro podání nabídek. 
 

Přehled realizovaných staveb (formulář 
3.5). 
 
Pro vyloučení pochybností platí, že 
kterákoli z těchto staveb může být 
současně „nejvýznamnější“ stavbou dle 
bodu 2. níže (a naopak), za předpokladu, 
že vyhovuje příslušným podmínkám. 

2. nejvýznamnějších dopravních 
staveb, kterými se rozumí 
úspěšná realizace (dokončení 
nebo uvedení do provozu), 
minimálně  
(i) 3 stavby rychlostních 
komunikací nebo dálnic (dělený 
čtyřpruh), každé v délce 
minimálně 0,200 km; stavbou se 
rozumí montáž lehkých 
rozebíratelných svodidel na 
přejezdech středního dělícího 
pásu 
v průběhu posledních 5 (pěti) let 
 

1. Přehled realizovaných staveb  
(formulář 3.5). 
 
2. Osvědčení objednatelů. 
 
Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a 
místo provádění staveb a údaj o tom, zda 
tyto stavby byly provedeny řádně a 
odborně.  
 
Osvědčení nelze nahradit čestným 
prohlášením.  
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3.8. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
touto kvalifikační dokumentací podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (profesní a 
technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu (s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona) prokázat 
prostřednictvím subdodavatele v souladu s § 51 odst. 4 zákona. Dodavatel je v takovém 
případě povinen předložit zadavateli (i) doklady prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem, (ii) 
doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm.  a) 
zákona subdodavatelem a (iii) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Pro prokázání splnění 
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele budou použity formuláře 
uvedené v části B kvalifikační dokumentace upravené tak, aby z nich vyplývalo, že 
splnění daného kvalifikačního předpokladu prokazuje dodavatel prostřednictvím 
subdodavatele. 

 
3.9. Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky žádost o účast více 

dodavatelů společně ve smyslu § 51 odst. 5 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci 
podle § 50 odst. 1 zákona tak, že (i) každý z dodavatelů je povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)  zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu, (ii) splnění 
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé 
společně, a (iii) splnění  kvalifikačního předpokladu dle § 50 odst. 1 písm.  c) zákona  
prokazují dodavatelé podávající společnou nabídku prostřednictvím čestného 
prohlášení, v němž prohlásí, že jsou ekonomicky a finančně způsobilí společně splnit 
veřejnou zakázku.  

  
3.10.  Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů platí obdobně i pro 

žádosti o účast podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci 
v případě společné žádosti o účast je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím 
svého subdodavatele. Žádost o účast více dodavatelů musí dále splňovat následující 
předpoklady: 

 
3.10.1. Žádost o účast bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny 

tyto dodavatele.   
 
3.10.2. Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník sdružení odpovědný za 

zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování  
všech ostatních dodavatelů.  

 
3.10.3. Žádost o účast bude ve smyslu § 51 odst. 6 zákona obsahovat smlouvu 

výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně  žádost o 
účast, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto 
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zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné 
zakázky, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za 
všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za 
každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a 
jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího 
účastníka sdružení.  

 
 
3.11. Prokazování kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů se řídí § 134 zákona. Kvalifikace, kterou nelze prokázat 
tímto certifikátem, musí být doložena způsobem a doklady uvedenými v zákoně 
a/nebo této kvalifikační dokumentaci, přičemž souhrn předložené kombinace 
certifikátu a příslušných dokladů musí jednoznačně prokázat splnění všech 
kvalifikačních předpokladů dodavatelem. To platí obdobně i o výpisech ze 
zahraničního seznamu dodavatelů dle § 143 zákona.  

 
3.12. Zadavatel je v souladu s § 56 odst. 6 zákona oprávněn z objektivních důvodů 

odmítnout odlišné prokázání  technických kvalifikačních předpokladů.  
 
3.13. Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 7 zákona. 
 
3.14. Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a zákonem a touto 

kvalifikační dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být 
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Stejně tak může být z účasti v 
zadávacím řízení vyloučen zájemce, který ve své žádosti uvedl nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje. 

 
4. DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI  

 
4.1. V souladu s § 49 odst. 1 zákona mohou dodavatelé požadovat písemně dodatečné 

informace ke kvalifikační dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli 
doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti o 
účast. Zadavatel odešle dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci, popřípadě 
související dokumenty, dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení 
žádosti dodavatele, a to prostřednictvím faxu nebo emailu na číslo, resp. adresu 
sdělenou zadavateli. 

 
4.2. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku (ale bez určení 

žadatele/dodavatele), budou zaslány všem známým dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace 
poskytnuta. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny 
na profilu zadavatele (https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD). 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace ke kvalifikační 
dokumentaci i bez předchozí žádosti.  
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4.3. Dodatečné informace se nepovažují za změny/doplnění kvalifikační dokumentace ve 
smyslu článku 5. této části kvalifikační dokumentace, nejsou-li takto výslovně 
označeny. 

 
5. ZMĚNY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 

 
5.1. Zadavatel je oprávněn doplnit/změnit kvalifikační dokumentaci před uplynutím lhůty 

pro podání žádostí o účast.  
 
5.2. Každá změna bude tvořit součást kvalifikační dokumentace a bude uveřejněna na 

profilu zadavatele a odeslána všem známým dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace 
poskytnuta. Dodavatelé písemně potvrdí příjem takové změny během 3 dnů po jejím 
obdržení. Každý dodavatel si ověří, zda obdržel všechny změny kvalifikační 
dokumentace vydané před podáním své žádosti o účast, a to též kontrolou změn 
kvalifikační dokumentace uveřejněných na profilu zadavatele.  

 
5.3. Pro případ, že zadavatel změní kvalifikační dokumentaci po podání žádosti o účast 

některými dodavateli, vrátí těmto dodavatelům jejich žádost o účast, aniž by ji 
otevíral. Dodavatel je následně oprávněn podat novou žádost o účast. 

 
 
 

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST 
 

6. JAZYK ŽÁDOSTÍ O ÚČAST  
 

6.1. Žádost o účast a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k žádosti o účast, 
vyměňované mezi dodavatelem, resp. zájemcem a zadavatelem budou psány v 
českém jazyce. 

 
6.2. Doklady vydané v cizím jazyce musí být předloženy v původním originálním znění 

(či v úředně ověřené kopii) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Totéž 
platí i o podpůrných dokumentech a případné tištěné literatuře. Povinnost připojit 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje pouze na doklady ve 
slovenském jazyce, kterými zájemce prokazuje splnění kvalifikace. Doklady 
prokazující kvalifikaci zájemců též mohou být předloženy jako prosté kopie 
originálů. 

 
6.3. Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny 

české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu 
dni kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o účast. 

 
7. ZPRACOVÁNÍ, PODPIS A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ 

 
7.1. Žádost se podává v jednom originále; tím není dotčena možnost, aby dokumenty, 

jimiž je prokazována kvalifikace zájemce, byly za podmínek uvedených v této části 
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kvalifikační dokumentace předloženy v prosté kopii. Zadavatel uvítá předložení 1 
(slovy: jedné) kopie žádosti. 

 
7.2. Žádosti budou obsahovat vyplněné formuláře a dokumenty ve formě uvedené v části 

B této kvalifikační dokumentace.   
 
7.3. Zadavatel požaduje, aby tištěná verze žádosti byla řazena takto: 

a) obsah žádosti 
b) vyplněná žádost o účast v užším řízení (dle formuláře 4.1 v části B 

kvalifikační dokumentace) 
c) doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů  
d) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti a doklady prokazující 

splnění technických kvalifikačních předpokladů 
e) smlouva o sdružení (pokud je relevantní) 
f) smlouva se subdodavatelem (pokud je relevantní) 
g) ostatní dokumenty 
h) prohlášení o počtu listů 
i) CD/DVD obsahující elektronickou kopii kompletní žádosti o účast. 
 

7.4. Všechny dokumenty uvedené v čl. 7. 3. této části kvalifikační dokumentace budou 
podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů tak, jak je předepsáno.  

 
7.5. Žádost o účast a dokumenty, kterými se prokazuje splnění kvalifikace, budou 

vytištěny technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné byť i částečné 
nečitelnosti, nebo napsány na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a podepsány 
osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu jménem dodavatele nebo na základě 
plné moci, předložené zájemcem v souladu s formulářem 4.1 v části B kvalifikační 
dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky žádosti o účast včetně 
prázdných byly po řadě očíslovány rukou, strojem nebo jiným čitelným způsobem a 
aby listy žádosti o účast byly spojeny takovým způsobem, aby s nimi nemohlo být 
manipulováno - aby byla znemožněna jakákoliv jejich následná výměna (např. 
propojení zapečetěným provázkem apod.).  

 
7.6. Žádost o účast nebude obsahovat žádné změny ani doplňky, s výjimkou těch, které 

byly provedeny v souladu s pokyny vydanými zadavatelem, a nezbytných oprav 
provedených dodavatelem u jím provedených chyb. Všechny stránky, na kterých 
byly provedeny vpisy nebo změny, budou parafovány vedle vpisů a změn osobou 
nebo osobami podepisujícími žádost o účast. 

 
7.7. Splnění kvalifikace nebude považováno za prokázané, bude-li v dokumentu, který je 

součástí kvalifikační dokumentace, provedena jakákoliv změna či doplnění a taková 
skutečnost nebude důsledkem změny kvalifikační dokumentace učiněné zadavatelem 
ve smyslu čl. 5. této části kvalifikační dokumentace, nebo budou-li dokumenty 
předložené v žádosti neúplné nebo nesprávně vyplněné. 

 
7.8. Ustanovení § 69 odst. 5 zákona se pro podání žádostí o účast použije obdobně. Obal 

žádosti o účast musí být opatřen názvem veřejné zakázky, adresou na kterou je 
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možné podat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona a zřetelným nápisem 
„Neotvírat před protokolárním otevřením“. 

 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

 
8. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST 

 
8.1. Zájemci podají písemně žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace na adresu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa České Budějovice 
Lidická 49/110 
370 44 České Budějovice  
v pracovní dny od 7:00 hod. do 14:00 hod., nejpozději dne 11. srpna 2014 do 09:00 
hod. Za včasné doručení odpovídá zájemce, rozhodující jsou údaje (datum a hodina) 
uvedené na potvrzení, které bude při přijetí žádosti o účast vystaveno zástupcem 
zadavatele. Tím není dotčen § 148 zákona. 

 
8.2. Na žádost o účast podanou po uplynutí lhůty k podání žádostí se analogicky s § 71 

odst. 5 zákona pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel v takovém případě 
bezodkladně vyrozumí zájemce na adresu zájemce uvedenou na obálce o tom, že 
jeho žádost o účast byla podána po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast.  

 
 

OTEVÍRÁNÍ A POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST 
 
9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S ŽÁDOSTMI 

 
9.1. Pro otevírání obálek se žádostmi se přiměřeně použijí pravidla pro otevírání obálek 

s nabídkami stanovená v § 71 zákona.  
 

9.2. Analogicky dle ustanovení § 71 odst. 7 zákona mají zájemci právo účasti na 
protokolárním otevírání obálek s žádostmi o účast.  

 
9.3. Otevírání obálek se žádostmi o účast se koná dne 11. srpna 2014 od 09:15 hod. na 

adrese: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa České Budějovice 
Lidická 49/110 
370 44 České Budějovice. 

 
9.4. Zájemci, jejichž žádosti o účast byly podány ve lhůtě pro podání žádostí, jsou 

oprávněni účastnit se otevírání obálek s žádostmi (max. 1 zástupce za každého 
zájemce). Zadavatel požaduje, aby zástupce zájemce přítomný na otevírání obálek 
prokázal svou totožnost a oprávnění jednat jménem/za zájemce při otevírání obálek s 
nabídkami a aby svou účast stvrdil podpisem v listině přítomných zájemců. 
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10. POSUZOVÁNÍ KVALIFIKACE 
 

10.1. Postup při posuzování kvalifikace upravuje § 59 zákona. Předmětem posouzení 
kvalifikace je splnění zadavatelem stanovené minimální míry kvalifikačních 
předpokladů co do věcného obsahu a způsobu prokázání. 

  
10.2. Kvalifikaci posuzuje zvláštní komise ustavená zadavatelem.  

 
10.3. Komise je oprávněna po zájemci požadovat písemné objasnění předložených 

informací či dokladů, případně předložení dalších informací či dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen tuto povinnost ve lhůtě stanovené komisí 
splnit, a to v souladu s § 59 odst. 4 zákona. 

 
10.4. Kvalifikaci splňuje ten zájemce, který na základě dokumentů předložených s žádostí 

o účast prokázal v souladu s § 50 až § 60 zákona a s článkem 3. této části 
kvalifikační dokumentace kvalifikaci v rozsahu stanovených kvalifikačních 
předpokladů.  

 
10.5. Zájemce, kteří kvalifikaci řádně neprokáží, zadavatel z účasti v zadávacím řízení 

vyloučí.  
 

UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

11. PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
 

11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v kterémkoliv případě  uvedeném 
v § 84 zákona. V případě, že zadavateli nebude umožněno financování příslušné 
veřejné zakázky v rámci rozpočtu SFDI, může zadavatel tuto skutečnost považovat 
za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, pro který po 
zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 
 
 

12. NÁMITKY A NÁVRHY NA PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ 
ZADAVATELE 

 
12.1. Námitky proti úkonům zadavatele, jejich podávání, přípustnost, náležitosti a 

přezkoumávání upravují § 110 a § 111 zákona. 
 

12.2. Přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu a pravomoc k výkonu dohledu a 
zásady činnosti orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
upravují § 112 až § 123 zákona.  

 
 

___________________________ 
Ing. Jan Kudrle 

                                                        pověřen řízením Správy České Budějovice 
                                                       ŘSD ČR  

  
  



Ředitelství silnic a dálnic ČR    D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A Soběslav  
Stavební práce v užším řízení          – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla 

 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

 
 
 
 
 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ  
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 
 

„D3 0307 A TÁBOR – SOBĚSLAV, D3 0308 A SOBĚSLAV -  
VESELÍ NAD LUŽNICÍ, LEHCE DEMONTOVATELNÁ 

SVODIDLA“ 
 

 
ČÁST B  

 
VZOR ŽÁDOSTI O ÚČAST A FORMULÁŘE 
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                                            ČÁST B 
FORMULÁŘ 1.1 

KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
 
Společnost [bude doplněno], 
se sídlem: [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno], 

 
jakožto zájemce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, „ D3 0307 A Tábor – 
Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „zájemce“), prokazuje splnění základních 
a profesních kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, níže uvedeným způsobem. 
 
Zájemce 

− v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů nebo obdobné evidence pro 
všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou zákonem a kvalifikační dokumentací 
požadovány. 
 

− v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. c) až  g), i) až k) zákona 
tímto čestně prohlašuje, že dle písmene: 

− (c) nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 2983 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění),  

− (d) 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, 

− (e) není v likvidaci, 

− (f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak         
v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, 

− (g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště, 

− (i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 

− (j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

− (k)  mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění). 
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− v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. f) zákona 
dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že zájemce nemá 
zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání nebo bydliště.  

− v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. h) zákona 
dokládá v příloze potvrzení příslušného orgánu či instituce prokazující, že zájemce nemá 
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště.  

− v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. i) zákona  
dokládá v přílohách čestná prohlášení příslušných osob (ve formě formuláře č. 1.2) 

− v souladu s požadavky § 54 písm. a) a b) zákona 
dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně zadavatelem požadované čestné 
prohlášení; 
a dále přikládá doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu požadovaném kvalifikační 
dokumentací. 

− v souladu s požadavky § 54 písm. d) zákona  
dokládá v příloze následující doklady osvědčující odbornou způsobilost osob, jejichž 
prostřednictvím zájemce v souladu s požadavky kvalifikační dokumentace odbornou 
způsobilost zabezpečuje:  
a. Kopie dokladu o autorizaci osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje 

odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby, 
 
 
Toto prohlášení činí zájemce na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]     
 

            
             
      ____________________________  
       [obchodní firma zájemce, 
       podpis oprávněné osoby (osob)  
      s uvedením funkce]  

 
Přílohy: 
 
[bude doplněno] 
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ČÁST B 
FORMULÁŘ 1.2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY 
 
 
Já, níže podepsaný [bude doplněno], narozen [bude doplněno], bytem v [bude doplněno], 
vykonávající funkci [bude doplněno] u společnosti [bude doplněno], se sídlem:  [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude 
doplněno], vložka [bude doplněno], která je zájemcem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce „D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, 
lehce demontovatelná svodidla“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen 
„zájemce“), 
 
prokazuji, jakožto osoba zabezpečující odbornou způsobilost zájemce v oboru [bude doplněno], 
splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona následujícím způsobem: 
 
Čestně prohlašuji, že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán a 
nebylo mi pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. 

  
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]        
             
             
       ___________________________________ 
        [podpis, jméno a příjmení čitelně] 
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 ČÁST B 
FORMULÁŘ 2.1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ 
ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 
 
Společnost [bude doplněno], 
se sídlem:  [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno], 
 
jakožto zájemce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0307 A Tábor – 
Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“, ev. č. dle 
Věstníku  veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „zájemce“), 
 
tímto prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilá splnit řádně a včas výše uvedenou 
veřejnou zakázku. 
 
 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  
             
             
          ____________________________ 
        [obchodní firma zájemce, 
        podpis oprávněné osoby (osob)  
        s uvedením funkce]  
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ČÁST B 
FORMULÁŘ 3.1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PERSONÁLU 
 
 

Já, níže podepsaný [bude doplněno], narozen [bude doplněno], bytem v [bude doplněno], 
vykonávající funkci [bude doplněno] u společnosti [bude doplněno], se sídlem:  [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude 
doplněno], vložka [bude doplněno], která je [zájemcem /  jedním ze zájemců] v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A Soběslav – 
Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude 
doplněno] (dále jen „zájemce“), 
 
tímto čestně prohlašuji, že:3 
 
 
[(i) varianta pro osobu zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - 
stavbyvedoucího]   
1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu stavební 

inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – 
obor dopravní stavby, 

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let praxe v oboru,  
3. jsem dosáhl [bude doplněno] let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb, z toho 

minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu 
[bude doplněno] Kč (bez DPH),   

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u zájemce,  
5. jsem držitelem autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní stavby. 

 
[(ii) varianta pro osobu zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby - zástupce 
stavbyvedoucího] 
 
1. jsem dosáhl [bude doplněno] let praxe v oboru,  
2. jsem dosáhl [bude doplněno] let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb, z toho 

minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu 
[bude doplněno] Kč (bez DPH),   

3. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u zájemce,  
4. jsem držitelem autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní stavby. 

 
 
„Autorizací“ dle tohoto formuláře se rozumí (není-li uvedeno jinak) autorizace dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, nebo jiný obdobný doklad vydaný 

3 Zájemce ponechá pouze jednu variantu prohlášení pro odpovídající osobu 
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v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru 
k výkonu níže uvedených činností: vedení realizace stavby. 
 
Bude-li zájemce vybrán zadavatelem pro realizaci shora uvedené veřejné zakázky, prohlašuji, že 
jsem připraven se na realizaci této zakázky jakožto [bude doplněno] zájemce podílet, a že mi 
nejsou známy žádné překážky tohoto mého závazku budoucí spolupráce. 
 
 
 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno] 
             
  
             
           ___________________________________ 
       [podpis, jméno a příjmení čitelně] 
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ČÁST B 
FORMULÁŘ 3.2 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU 
 

Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem ve formuláři 
3.1] 

 
1. Příjmení:          
 
2. Jméno:     
 
3. Státní příslušnost:       
 
4. Adresa (tel/fax/e-mail):  
 
5.  Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Instituce:  
Datum: 
Od (měsíc/rok) 
Do (měsíc/rok) 

 

Stupeň (hodnost):  
 
6.  Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pro stupeň, kde 5 je nejvyšší): 

Jazyk  Úroveň Pasivně  Slovem  Písmem 
 Mateřský jazyk    
     
     
     
     
 
7. Členství v profesních organizacích: 
 
8. Jiné znalosti (např. počítačová gramotnost, apod.):  
 
9. Současná funkce: 
 
10. Roky odborné praxe: 
 
11. Hlavní kvalifikace:  
 
 
12. Speciální zkušenosti v cizích zemích: 

Země Datum: od (měsíc/rok)  
do (měsíc/rok) 

Jméno a stručný popis stavby 
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13. Odborná praxe: 

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)  
Místo  
Společnost / Organizace  
Funkce  
Popis práce  
 
 
14. Zakázka podle čl. 3.7.1. části A kvalifikační dokumentace 
Název dokončené nebo 
zprovozněné silniční 
dopravní stavby  
(vypovídající stručný 
popis stavebních prací 
odpovídající čl. 3.7.1. 
části A kvalifikační 
dokumentace) 

Objednatel, 
dodavatel a místo 
plnění  

Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce 

Finanční objem 
předpokládaných 
stavebních 
nákladů 

    

 
15. Jiné: 
 
15a. Publikace a školení: 

15b. Reference: 

15c.  Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů: 
(doložit kopie příslušných dokladů, pokud nebyly doloženy jako příloha  formuláře č. 
1.1).  

 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]        
             
             
       ___________________________________ 
        [podpis, jméno a příjmení čitelně] 
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ČÁST B  
FORMULÁŘ 3.3 

POTVRZENÍ O EXISTENCI PRACOVNÍHO NEBO 
OBDOBNÉHO POMĚRU 

 
Společnost [bude doplněno], 
se sídlem:  [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno], 

 
jakožto zájemce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0307 A Tábor – 
Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „zájemce“),  
 
tímto potvrzuje a prohlašuje, že  
 
pan / paní [doplnit jméno a příjmení osoby],  
narozen(a) [doplnit datum narození osoby],  
bytem v [doplnit bydliště osoby],  
 
vykonávající u zájemce funkci [bude doplněno], 
 
je u zájemce v pracovním nebo obdobném poměru. 
 

 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno] 
             
             
       ____________________________  
        [obchodní firma zájemce, 
        podpis oprávněné osoby (osob)  
        s uvedením funkce]  
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ČÁST B 

FORMULÁŘ 3.4 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ 
 
Společnost [bude doplněno], 
se sídlem: [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno], 

 
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0307 A Tábor – 
Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „uchazeč“), tímto prohlašuje, že pro účely 
realizace stavby disponuje následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny 
sloupce níže uvedené tabulky): 

 
  Značka / výrobce / typ Počet 

kusů pro 
stavbu 

Výkon 
(účinnost) 

Druh (dle 
kvalifikačního 
předpokladu)  

Vlastní 
nebo najaté  

V/N 

1) STAVEBNÍ 
STROJE  
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2) VOZIDLA A 

NÁKLADNÍ 
AUTOMOBILY 

 

     

       

       

       

       

3) JINÁ 
ZAŘÍZENÍ 

     

       

       

       

       

       

 
 

 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  
 
  

            
            
      ____________________________  
       [obchodní firma uchazeče, 
       podpis oprávněné osoby (osob)  
        s uvedením funkce]  
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ČÁST B 
FORMULÁŘ 3.5 

PŘEHLED REALIZOVANÝCH STAVEB 
 

Společnost [bude doplněno], 
se sídlem:  [bude doplněno], 
IČ: [bude doplněno], 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], 

 
jakožto zájemce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A Soběslav – Veselí nad 
Lužnicí, lehce demontovatelná svodidla“,  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „zájemce“), tímto čestně prohlašuje, 
že řádně realizoval dále uvedené stavby ve smyslu kvalifikačního předpokladu dle čl. 3.7.4. části A kvalifikační dokumentace shora uvedené 
zakázky: 

Název zakázky / 
Druh prací 

(vypovídající stručný popis 
prací) 

Finanční objem 
stavby 4 

v Kč nebo 
ekvivalentu Kč a 

procentuální podíl 
dodavatele na 

realizaci stavby 
vlastními 

kapacitami 

Doba plnění 
dle smlouvy  

Datum zahájení 
prací 

Datum dokončení 
či uvedení do 

provozu   

Objednatel 5 
 

 
Investor6  

a místo stavby 

Potvrzení o provedení díla 
(před. protokol) vydáno? 
Ano / Ještě ne (Smlouva 

probíhá) / Ne 

DOPRAVNÍ STAVBY 

        
        
        

4 Jedná se o stavbu ve smyslu čl. 3.7.4. dílu 1, části 1 zadávací dokumentace. 
5 Objednatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba objednatele, s níž je dodavatel ve smluvním vztahu na provedení příslušné stavby. 
6 Investorem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba, pro niž se stavba prováděla.  
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Název zakázky / 
Druh prací 

(vypovídající stručný popis 
prací) 

 

A. Fi
nanční 
objem 
stavby 

v Kč nebo 
ekvivalentu 

Kč a 
procentuální 

podíl 
dodavatele 
na realizaci 

stavby 
vlastními 

kapacitami 

Druh stavby 
 

K - komunikace 
M - mosty 
T - tunely 

Délka 
komunikace 

/ 
mostu 

/ 
tunelu 

Doba 
plnění dle 
Smlouvy o 

dílo 

Datum 
zahájení 

prací 

Datum 
dokončení či 
uvedení do 

provozu   

Objednatel 
 

 
Investor a 

místo stavby 

Potvrzení o provedení 
díla (před. protokol) 

vydáno? 
Ano / Ještě ne 

(Smlouva probíhá) / 
Ne 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY 
          
          
          

          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
U staveb, kde více stavebních objektů splňuje podmínky některého ze zadavatelem požadovaných nejvýznamnějších dopravních staveb, bude do 
tabulky uvedeno právě tolik řádků, kolik nejvýznamnějších dopravních staveb dle článku 3.7.4.2 prokazují s uvedením jejich druhu (K/M/T) a 
délky. 
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V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a kvalifikační dokumentace přikládá zájemce k uvedenému přehledu nejvýznamnějších staveb 
odpovídající osvědčení objednatelů. 
 
 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  
 
        ____________________________ 
        [obchodní firma zájemce, 
        podpis oprávněné osoby (osob)  
        s uvedením funkce]  
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ČÁST B 
FORMULÁŘ 4.1 

ŽÁDOST O ÚČAST V UŽŠÍM ŘÍZENÍ 
 
 
 
NÁZEV  ZAKÁZKY: D3 0307 A Tábor – Soběslav,  

D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, lehce demontovatelná 
svodidla 

 
ČÍSLO ZAKÁZKY: 05PT-000656 
 
UVEŘEJNĚNÁ DNE: [bude doplněno] 
 
PRO ZADAVATELE:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,  140 00 Praha 4 
 
 
Na základě oznámení užšího řízení a kvalifikační dokumentace shora uvedené veřejné zakázky 
tímto podáváme žádost o účast v užším řízení.  
 
Nedílnou součástí této žádosti o účast je dokumentace, jíž prokazujeme splnění kvalifikace v 
užším řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. 
 
Jsme srozuměni s podmínkami prokazování kvalifikace. Tato žádost o účast není nabídkou na 
plnění veřejné zakázky ani sama o sobě nezakládá právo nabídku na plnění veřejné zakázky 
podat. 
 
 
 
Podpis _________________________________ funkce ______________________________ 
 
řádně oprávněn podat žádost jménem ______________________________________ 
 
Adresa _____________________________________________________________________ 
 
Datum ________________________________________  
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	1.4. Zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
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	3.5. Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 125 až § 132 zákona prokazuje v souladu s § 127 zákona splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifi...
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	3.7.2. Všechny osoby uvedené v tabulce bezprostředně následující pod odstavcem  3.7.1. (tzv. klíčoví experti) jsou povinny doplnit do formulářů č. 3.1 a 3.2 veškeré údaje nezbytné pro posouzení míry splnění daných kvalifikačních předpokladů.
	3.7.3. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Požadovaná čestná prohlášení budou předložena ve formě vypl...
	3.7.4. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci staveb provedených dodavatelem za posledních 5 let a předložit osvědčení objednatelů o řádném a odborném plnění nejvýznamnějších z těchto staveb. Přehled realiz...
	3.8. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované touto kvalifikační dokumentací podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona (profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifik...
	3.9. Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky žádost o účast více dodavatelů společně ve smyslu § 51 odst. 5 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle § 50 odst. 1 zákona tak, že (i) každý z dodavatelů je povinen prokázat...
	3.10.   Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů platí obdobně i pro žádosti o účast podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné žádosti o účast je oprávněn prokázat kvalifikaci pro...
	3.10.1. Žádost o účast bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.
	3.10.2. Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník sdružení odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování  všech ostatních dodavatelů.
	3.10.3. Žádost o účast bude ve smyslu § 51 odst. 6 zákona obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně  žádost o účast, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislo...
	3.11. Prokazování kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů se řídí § 134 zákona. Kvalifikace, kterou nelze prokázat tímto certifikátem, musí být doložena způsobem a doklady uvedenými v zákoně a/nebo této ...
	3.12. Zadavatel je v souladu s § 56 odst. 6 zákona oprávněn z objektivních důvodů odmítnout odlišné prokázání  technických kvalifikačních předpokladů.
	3.13. Zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 7 zákona.
	3.14. Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a zákonem a touto kvalifikační dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Stejně tak může být z účasti v zadávacím řízení v...
	4. DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI
	4.1. V souladu s § 49 odst. 1 zákona mohou dodavatelé požadovat písemně dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast. Zadavatel...
	4.2. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku (ale bez určení žadatele/dodavatele), budou zaslány všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Dodatečné...
	4.3. Dodatečné informace se nepovažují za změny/doplnění kvalifikační dokumentace ve smyslu článku 5. této části kvalifikační dokumentace, nejsou-li takto výslovně označeny.
	5. ZMĚNY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
	5.1. Zadavatel je oprávněn doplnit/změnit kvalifikační dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast.
	5.2. Každá změna bude tvořit součást kvalifikační dokumentace a bude uveřejněna na profilu zadavatele a odeslána všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Dodava...
	5.3. Pro případ, že zadavatel změní kvalifikační dokumentaci po podání žádosti o účast některými dodavateli, vrátí těmto dodavatelům jejich žádost o účast, aniž by ji otevíral. Dodavatel je následně oprávněn podat novou žádost o účast.
	6. jazyk žádostí o účast
	6.1. Žádost o účast a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k žádosti o účast, vyměňované mezi dodavatelem, resp. zájemcem a zadavatelem budou psány v českém jazyce.
	6.2. Doklady vydané v cizím jazyce musí být předloženy v původním originálním znění (či v úředně ověřené kopii) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Totéž platí i o podpůrných dokumentech a případné tištěné literatuře. Povinnost připojit úře...
	6.3. Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o účast.
	7. ZPRACOVÁNÍ, PODPIS A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ
	7.1. Žádost se podává v jednom originále; tím není dotčena možnost, aby dokumenty, jimiž je prokazována kvalifikace zájemce, byly za podmínek uvedených v této části kvalifikační dokumentace předloženy v prosté kopii. Zadavatel uvítá předložení 1 (slov...
	7.2. Žádosti budou obsahovat vyplněné formuláře a dokumenty ve formě uvedené v části B této kvalifikační dokumentace.
	7.3. Zadavatel požaduje, aby tištěná verze žádosti byla řazena takto:
	7.4. Všechny dokumenty uvedené v čl. 7. 3. této části kvalifikační dokumentace budou podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů tak, jak je předepsáno.
	7.5. Žádost o účast a dokumenty, kterými se prokazuje splnění kvalifikace, budou vytištěny technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné byť i částečné nečitelnosti, nebo napsány na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a podepsány osobou nebo oso...
	7.6. Žádost o účast nebude obsahovat žádné změny ani doplňky, s výjimkou těch, které byly provedeny v souladu s pokyny vydanými zadavatelem, a nezbytných oprav provedených dodavatelem u jím provedených chyb. Všechny stránky, na kterých byly provedeny ...
	7.7. Splnění kvalifikace nebude považováno za prokázané, bude-li v dokumentu, který je součástí kvalifikační dokumentace, provedena jakákoliv změna či doplnění a taková skutečnost nebude důsledkem změny kvalifikační dokumentace učiněné zadavatelem ve ...
	7.8. Ustanovení § 69 odst. 5 zákona se pro podání žádostí o účast použije obdobně. Obal žádosti o účast musí být opatřen názvem veřejné zakázky, adresou na kterou je možné podat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona a zřetelným nápisem „Neotvírat ...
	8. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
	8.1. Zájemci podají písemně žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa České Budějovice Lidická 49/110 370 44 České Budějovice  v pracovní dny od 7:00 hod. do 14:00 hod., nejpozději dne 11. srpna 2014...
	8.2. Na žádost o účast podanou po uplynutí lhůty k podání žádostí se analogicky s § 71 odst. 5 zákona pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel v takovém případě bezodkladně vyrozumí zájemce na adresu zájemce uvedenou na obálce o tom, že jeho žádost o...
	9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S ŽÁDOSTMI
	9.1. Pro otevírání obálek se žádostmi se přiměřeně použijí pravidla pro otevírání obálek s nabídkami stanovená v § 71 zákona.
	9.2. Analogicky dle ustanovení § 71 odst. 7 zákona mají zájemci právo účasti na protokolárním otevírání obálek s žádostmi o účast.
	9.3. Otevírání obálek se žádostmi o účast se koná dne 11. srpna 2014 od 09:15 hod. na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa České Budějovice Lidická 49/110 370 44 České Budějovice.
	10. POSUZOVÁNÍ KVALIFIKACE
	10.1. Postup při posuzování kvalifikace upravuje § 59 zákona. Předmětem posouzení kvalifikace je splnění zadavatelem stanovené minimální míry kvalifikačních předpokladů co do věcného obsahu a způsobu prokázání.
	10.2. Kvalifikaci posuzuje zvláštní komise ustavená zadavatelem.
	10.3. Komise je oprávněna po zájemci požadovat písemné objasnění předložených informací či dokladů, případně předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen tuto povinnost ve lhůtě stanovené komisí splni...
	10.4. Kvalifikaci splňuje ten zájemce, který na základě dokumentů předložených s žádostí o účast prokázal v souladu s § 50 až § 60 zákona a s článkem 3. této části kvalifikační dokumentace kvalifikaci v rozsahu stanovených kvalifikačních předpokladů.
	10.5. Zájemce, kteří kvalifikaci řádně neprokáží, zadavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučí.
	11. PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
	11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v kterémkoliv případě  uvedeném v § 84 zákona. V případě, že zadavateli nebude umožněno financování příslušné veřejné zakázky v rámci rozpočtu SFDI, může zadavatel tuto skutečnost považovat za ...
	12. NÁMITKY A NÁVRHY NA PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
	12.1. Námitky proti úkonům zadavatele, jejich podávání, přípustnost, náležitosti a přezkoumávání upravují § 110 a § 111 zákona.
	12.2. Přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu a pravomoc k výkonu dohledu a zásady činnosti orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upravují § 112 až § 123 zákona.
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