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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, DALŠÍ INFORMACE

1.1

Základní údaje o zadavateli
Úřední název:
Sídlo:
Země:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Česká republika
497 90 480
CZ49790480
Romanem Jurečkem, předsedou představenstva
a Mgr. Petrem Sekaninou, místopředsedou představenstva

Webová adresa zadavatele:
Adresa profilu zadavatele:

https://www.pltep.cz/
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/

Zadavatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie
se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
ve znění pozdějších předpisů).

1.2

Kontaktní osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky
Mgr. Jan Jandura – úsek Centrálního nákupu
tel. č.: +420 377 180 160
mobil: +420 731 626 929
e-mail: jan.jandura@plzenskateplarenska.cz
pro případ nepřítomnosti:

Ing. Jitka Navrátilová – vedoucí Centrálního nákupu
tel. č.: +420 377 180 459
mobil: +420 731 683 418
e-mail: jitka.navratilova@plzenskateplarenska.cz

Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi dodavatelem a zadavatelem.

1.3

Informace o zadávacím řízení
Zadávaná veřejná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel je jako
veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti oprávněn dle § 161 ZZVZ při zadávání
sektorové veřejné zakázky použít jednací řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších
podmínek.
Zadávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky a celková přepokládaná výše této
zakázky představuje hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku.
Zadavatel pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení a pro jasné vymezení požadavků
na kvalifikaci dodavatelů zpracoval tuto kvalifikační dokumentaci (dále jen „Kvalifikační
dokumentace“), která vymezuje závazné požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, kteří
mají zájem účastnit se jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. ZZVZ, uveřejněného
zadavatelem pod názvem „K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek“.
Zároveň s tímto zadavatel v článku 2. této Kvalifikační dokumentace uvádí informativně stručný
popis předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž podrobné informace jsou uvedeny
v dokumentu pro druhou fázi zadávacího řízení (Zadávací dokumentaci).
Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je zveřejněna na profilu a webu zadavatele.

1.4

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím
účtů zadavatele a dodavatele v elektronickém nástroji Tender arena.
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace
dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele
musí pro podání žádosti o účast disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá
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max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
Technické požadavky na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje
(objem dat, formáty souborů, technické prostředky apod.) jsou totožné s požadavky na podání
žádostí o účast v elektronické podobě dle článku 5.3 tohoto dokumentu.

1.5

Vysvětlení Kvalifikační dokumentace
Pro vysvětlení Kvalifikační dokumentace se použije článek 6.1.1 a 6.1.2 Části 2 Zadávací
dokumentace – organizačně právní část.

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem a cílem veřejné zakázky s názvem „K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých
látek“ je kompletní realizace veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou
a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu
Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek
(dále jen „TZL“), ale i navazující příslušenství.
Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky,
podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou podrobně obsaženy
v Zadávací dokumentaci.

2.2

Základní rozsah díla
Zadavatel předpokládá následující základní rozsah díla tvořící zakázku:
-

-

-

-

-

zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci díla, a to zejména v rozsahu výrobní
dokumentace, projektové dokumentace pro provádění díla, plánu kontrol a zkoušek výroby
a montáže, dokumentace skutečného provedení díla, průvodní technické dokumentace atd.,
a další činnosti spojené s přípravou a realizací díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do
provozu a předání zadavateli, a
případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění
díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení
zadavatele, které nesmí být prováděním díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení
díla, a
likvidace stávající části technologie včetně odstranění vzniklých odpadů, a
výroba, dodávka a montáž nové části technologie plnící nové emisní limity TZL dle BAT, a
získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže,
kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení,
potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla, a
provedení navazujících služeb souvisejících s dílem jako je koordinace díla, pojištění,
obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění díla, zaškolení
zaměstnanců zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění díla, a
služby preventivního servisu na předmětu díla po dobu 7 let od předání a převzetí díla, a to
za účelem zajištění spolehlivého provozu díla (dále jen „preventivní servis“).

Podrobnější popis předmětu plnění veřejné zakázky (místo plnění, požadavky na termíny plnění,
vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných
standardů) je uveden v Zadávací dokumentaci.

2.3

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je obec Plzeň, areál Teplárna, Doubravecká 2760/1.
S místem plnění veřejné zakázky budou seznámeni zástupci účastníků, kterým bude zaslána
Výzva k podání nabídky, při prohlídce místa plnění předmětu zakázky.

2.4

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů
Zadavatel v Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby vymezil předmět veřejné
zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
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CPV - 42514300-5 - Filtrační zařízení
CPV - 42912350-0 - Filtrační provozní zařízení
CPV - 45220000-5 - Konstrukční a stavební práce
CPV - 45262400-5 - Instalace a montáž ocelových konstrukcí
CPV - 45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
CPV - 45317400-6 - Elektroinstalace filtračních zařízení
CPV - 45231500-0 - Kladení pneumatického potrubí
CPV - 71320000-7 - Technické projektování

3.

PODMÍNKY KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen splnit požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace. Kvalifikovaným
pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
a)
b)
c)
d)

3.1

základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ a článku 3.1 této Kvalifikační dokumentace,
profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ a článku 3.2 této Kvalifikační dokumentace,
ekonomickou kvalifikaci podle ust. § 78 ZZVZ a článku 3.3 této Kvalifikační dokumentace,
technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ a článku 3.4 Kvalifikační dokumentace.

Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel zadavateli předložením následujících dokladů:
a) vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti,
jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Kvalifikační dokumentace.
Splnění základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.

3.2

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel zadavateli předložením následujících dokladů:
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje,
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně oprávnění k:
- Projektová činnost ve výstavbě, a
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny.
Splnění profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.

3.3

Ekonomická kvalifikace
Splnění ekonomické kvalifikace prokáže dodavatel zadavateli předložením následujících
dokladů:
a) kopie výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu země
sídla dodavatele za 3 bezprostředně předcházející účetní období.
Za ekonomicky a finančně způsobilého je považován takový dodavatel, který doloží, že jeho
minimální průměrný roční obrat (obecný) za 3 bezprostředně předcházející účetní období
(za něž je dle platných právních předpisů povinen mít vyhotoven výkaz zisku a ztrát) přesáhl
40 mil. Kč/rok.
Dodavatel tedy doloží minimální obrat v součtu ve výši 120 mil. Kč za dobu 3 bezprostředně
předcházejících účetních období.
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Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši
za všechna účetní období od svého vzniku (i v tom případě však platí požadavek na souhrnnou
minimální výši obratu).

3.4

Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel zadavateli předložením následujících dokladů:
a) vyplněný a podepsaný Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v období
posledních 5 let (s ohledem na zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže) před
zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v posledních
5 letech řádně provedl zakázku v rozsahu a charakteru obdobné instalaci zařízení
pro odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin kotlů na spalovaní biomasy,
od tepelného výkonu 30 MWt a minimální teplotě 160 °C.
Za technicky způsobilého bude zadavatel považovat takového dodavatele, který prokáže, že
v posledních 5 letech realizoval alespoň 1 (jednu) významnou zakázku vyhovující
požadavkům uvedeným výše.
Řádně provedenou ukončenou významnou zakázkou se rozumí zakázka, kterou dodavatel
provedl v rozsahu a charakteru obdobné instalaci zařízení pro odstraňování tuhých
znečišťujících látek ze spalin kotlů na spalovaní biomasy, od tepelného výkonu 30 MWt
a minimální teplotě 160 °C, a která již byla předána objednateli a byla uvedena do řádného
provozu (je podepsán protokol o předání a převzetí dodávky) před zahájením zadávacího
řízení.
K prokázání splnění technické kvalifikace dle tohoto bodu musí dodavatel použít vzor
Seznamu významných dodávek uvedený v Příloze č. 3 této Kvalifikační dokumentace.
Účastník může k prokázání splnění technické kvalifikace použít dodávky, služby nebo
stavební práce, které poskytl jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění podílel.
Seznam významných dodávek musí obsahovat1:
název zakázky,
identifikaci objednatele dodávky (obchodní firmu nebo název, sídlo, IČ),
popis předmětu významné dodávky, z něhož vyplývá splnění požadavku zadavatele,
finanční objem, dobu a místo realizace významné dodávky,
jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele dodávky, u které je
referenci možno ověřit,
f) informaci o řádném a odborném provedení a o ukončení významné dodávky.
a)
b)
c)
d)
e)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené dodavatelem v Seznamu významných
dodávek u třetích osob, za účelem kontroly pravdivosti a úplnosti údajů obsažených v tomto
dokumentu. Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.

4.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

4.1

Pravost a stáří dokladů o kvalifikaci
Nestanoví-li zadavatel výslovně jinak, prokazuje dodavatel splnění kvalifikace doklady
předloženými v prosté kopii nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné
zakázky dle § 87 ZZVZ. Dodavatel však není oprávněn nahradit předložení dokladů v žádosti
o účast čestným prohlášením, vyjma však prokázání základní způsobilosti dle článku 3.1 této
Kvalifikační dokumentace.
Je-li požadován podpis dokladu, musí být doklad podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo

1 Pozn.: Seznam významných dodávek musí obsahovat veškeré požadované údaje, tj. nestačí v něm např. odkázat
na osvědčení objednatelů o realizaci ukončených zakázek nebo jiné doklady a dokumenty, které dodavatel nad rámec
požadavku zadavatele předloží v rámci své žádosti o účast a z nichž tyto skutečnosti vyplývají.
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úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje
splnění kvalifikace.
Zadavatel si před uzavřením smlouvy vždy vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy 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.
Dodavatel je dále oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení § 233 a násl. ZZVZ.

4.2

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát
Dodavatelé jsou oprávněni prokazovat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to v souladu s ustanovením § 228 ZZVZ.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost,
není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než tři (3) měsíce. Zadavatel nepřijme
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle
ustanovení § 231 odst. 4 ZZVZ.

4.3

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé)
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace a/nebo technické kvalifikace
a/nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, které je dodavatel povinen vůči své osobě prokázat vždy) požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele (obsahem písemného závazku jiné osoby musí být společná a nerozdílná
odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem).

Jinou osobou poskytnutá plnění, věci či práce musí být v takovém písemném závazku jiné osoby
identifikována zcela jasně, určitě a srozumitelně.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá prostřednictvím jiné
osoby Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v období posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení, musí dokument písemný závazek jiné osoby obsahovat rovněž
závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce nebo služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto
článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele
(pod-poddodavatelem).

4.4

Zahraniční dodavatelé
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s ustanovením § 81
ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich překladu do českého jazyka.
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4.5

Společné prokázání kvalifikace
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně (sdružení dodavatelů)
a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení účastníka o prokázání základní
způsobilosti, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Kvalifikační dokumentace a profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně.
Splnění ekonomické kvalifikace, další profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního
rejstříku) a technické kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. postačí, aby
předmětnou ekonomickou kvalifikaci, profesní způsobilost (s výjimkou výpisu z obchodního
rejstříku) a technickou kvalifikaci prokázal alespoň jeden z nich.
V případě, bude-li předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli (sdružení
dodavatelů), jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

4.6

Změna kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit kontaktní osobě zadavatele a do 10 pracovních
dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první účastníkovi zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace
změněna takovým způsobem, že:
-

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek, a
nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

5.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

5.1

Lhůta a způsob pro podání žádostí o účast
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádosti o účast na 25. 1. 2021 do 12:00 hodin.
Žádost o účast v zadávacím řízení musí být zadavateli podána písemně, a to pouze
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, a to nejpozději do lhůty
pro podání žádosti o účast.
Podání žádosti o účast bude v souladu s § 211, odst. 3 ZZVZ a § 28 odst. 1, písm. i) ZZVZ
probíhat elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) na
elektronické adrese https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/, který splňuje podmínky
§ 213 ZZVZ.
Veškeré informace technické povahy, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci,
zejména pro elektronické podání žádostí o účast, jsou v souladu s § 211, odst. 4 ZZVZ uvedeny
v článku 5.3 tohoto dokumentu.
Pokud nebude žádost o účast podána ve lhůtě a způsobem stanoveným dle odstavců výše,
nebude žádost o účast považována za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude
přihlíženo.

5.2

Způsob zpracování, forma a náležitosti žádosti o účast
Žádost o účast v zadávacím řízení bude zpracována písemně a bude zadavateli předložena
v elektronické podobě ve lhůtě pro podání žádostí o účast prostřednictvím elektronického
nástroje (viz článek 5.1 tohoto dokumentu).
Žádost o účast musí být napsána jednoznačně, bez vsuvek mezi řádky, korekcí a jiných
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nejasností. Žádost o účast bude obsahovat jednotlivé dokumenty v zabezpečeném formátu
*.pdf.
Veškeré doklady, které budou tvořit žádost o účast v zadávacím řízení (včetně veškerých
dokladů prokazujících splnění kvalifikace), budou dodavatelem předloženy pouze v českém
jazyce.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu
do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad
ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, musí být nahrazen
čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení by mělo jednak deklarovat neexistenci
požadovaného dokladu dle příslušné legislativy, a jednak obsahovat vlastní prohlášení o splnění
požadavků, které by jinak byly prokazovány příslušným dokladem.
Dodavatel v žádosti o účast výslovně uvede jednu kontaktní osobu a adresu pro písemný
a e-mailový styk mezi dodavatelem a zadavatelem (a to i v případě společné žádosti o účast
více dodavatelů, kdy bude uveden jeden reprezentant sdružení).
Veškerá prohlášení dodavatele, doložená v žádosti o účast, žádost o účast a další dokumenty,
kde je vyžadován podpis, budou datovány a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele (dle výpisu z obchodního rejstříku); v případě potvrzení žádosti o účast
zmocněnou osobou doloží dodavatel v žádosti o účast plnou moc či jiný platný pověřovací
dokument na zmocněnou osobu.
Zadavatel doporučuje podání žádosti o účast v následující struktuře:
-

5.3

Krycí list s identifikačními údaji dodavatele (dle § 28 písm. g) ZZVZ) a textem žádosti o účast
podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele;
Smlouva dle čl. 4.5 této Kvalifikační dokumentace v případě podání žádosti sdružením
dodavatelů;
Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti (čl. 3.1 této Kvalifikační dokumentace);
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti (čl. 3.2 této Kvalifikační dokumentace);
Doklady k prokázání splnění ekonomické kvalifikace (čl. 3.3 této Kvalifikační dokumentace);
Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace (čl. 3.4 této Kvalifikační dokumentace);
Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, pokud je tato prostřednictvím
jiných osob prokazována (čl. 4.3 této Kvalifikační dokumentace).

Požadavky na podání žádosti o účast v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně
100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky,
s výjimkou případů, kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu
dat nabídky (tento vyšší limit je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního zadávacího řízení
shodný).
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů souborů,
tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory
mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž takovýto
komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.
Podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
• Pro podání žádosti o účast v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický
nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena (dále jen „Tender arena“), dostupný na internetové
adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
• Účastník zadávacího řízení musí pro podání žádosti o účast disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
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Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace – Krycí list

KRYCÍ LIST
Veřejná zakázka:

„K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek“
ev. č. Z2020-045016

Zadavatel:
Plzeňská teplárenská, a.s., IČ: 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň – Východní
Předměstí, PSČ 301 00, zapsaná v oddílu B, vložce 392 obchodního rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni

Dodavatel:
Obchodní firma, název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jméno a příjmení statutárního
orgánu nebo jeho členů:
Způsob jednání a podepisování
jménem společnosti v obchodním
rejstříku:
ID datové schránky dodavatele:
Kontaktní osoba ve věci veřejné
zakázky:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Po prostudování Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby (dále jen „Oznámení“)
a Vaší Kvalifikační dokumentace nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, předkládáme naši
žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním doloženou doklady k prokázání splnění způsobilosti
a kvalifikace podle Oznámení a Kvalifikační dokumentace.
Prohlašujeme, že všechny požadavky Oznámení a Kvalifikační dokumentace jsou nám jasné
a srozumitelné.
Prohlašujeme, že všechny údaje uváděné v naší žádosti o účast se zakládají na skutečnosti a jsou
pravdivé.
Prohlašujeme, že jsme ve své žádosti o účast nezamlčeli žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na
splnění kvalifikace a které by mohly ovlivnit hodnocení kvalifikace v souladu s Kvalifikační
dokumentací.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V ………………. dne ………
………………………………………………
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele
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Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace – Čestné prohlášení o prokázání (splnění)
základní způsobilosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Veřejná zakázka:

„K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek“
ev. č. Z2020-045016

Dodavatel:
Obchodní firma, název:
Sídlo:
IČ:
ucházející se o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuje, že:
a.

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.
Je-li účastníkem právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, splňuje
tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto
podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu.

b.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d.

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,

e.

není v likvidaci2, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku3, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu4 nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V ………………. dne ………
………………………………………………
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele

2 § 187 občanského zákoníku
3 § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
4 Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
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Příloha č. 3 Kvalifikační dokumentace – Seznam významných dodávek

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK ZA POSLEDNÍCH 5 LET
Veřejná zakázka:

„K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek“
ev. č. Z2020-045016

Zadavatel:
Plzeňská teplárenská, a.s., IČ: 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň – Východní
Předměstí, PSČ 301 00, zapsaná v oddílu B, vložce 392 obchodního rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni

Dodavatel:
Obchodní firma, název:
Sídlo:
IČ:
tímto za účelem prokázání splnění technické kvalifikace dle článku 3.4 Kvalifikační dokumentace
k veřejné zakázce s názvem „K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek“ předkládá
následující:

Zakázka č. 1: 5
Název zakázky:
Identifikace objednatele dodávky:

Obchodní firma/název:
sídlo:
IČ:

Popis předmětu významné dodávky,
z něhož vyplývá splnění požadavků
zadavatele dle článku 3.4 Kvalifikační
dokumentace
Cena zakázky celkem (v Kč bez DPH)

………….,- Kč bez DPH

Doba realizace od – do (měsíc a rok)
Místo realizace významné dodávky
Kontaktní osoba objednatele dodávky,
u které je referenci možno ověřit

Jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:

Zakázka byla provedena řádně
a odborně a jedná se o ukončenou
zakázku ve smyslu Kvalifikační
dokumentace

ANO/NE

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si
vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V ………………. dne ………
………………………………………………
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele

5 Za účelem doložení významných dodávek pro účely hodnocení zkopíruje dodavatel tabulku tolikrát, kolikrát bude třeba.
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