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1.

Úvodní ustanovení

Tato kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“). Práva a povinnosti zájemců i zadavatele v této dokumentaci neuvedené
se řídí tímto zákonem a dalšími navazujícími a souvisejícími právními předpisy.
Zadavatel se u této veřejné zakázky na služby rozhodl pro jednací řízení s uveřejněním dle §
21 odst. 1 písm. c) a § 29 zákona. Případní zájemci zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast
spolu s požadovanými doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů.
Zájemci, kteří podali žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním a nesplnili kvalifikaci
v požadovaném rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni ze zadávacího řízení.
Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace,
k účasti na jednání před podáním nabídek dle § 33 zákona.
Prokázání splnění kvalifikace je základním předpokladem pro vyzvání zájemců k účasti na
jednání před podáním nabídek.
Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma:
Sídlo (příp. doručovací adresa):
IČ:
Zapsaná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba zadavatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
00005886
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
Česká spořitelna a.s.
1930731349/0800
Ing. Petr Oumrt, vedoucí jednotky
Zásobování

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zapsaná:

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
248 27 452
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025

Osoba oprávněná jednat za osobu zastupující
zadavatele:
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Telefon, fax, e‐mail:
Tel.: +420 246 028 028
Fax.: +420 246 028 029
info@broz‐sedlaty.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Vít Plichta, advokát
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu
zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním
průběhu zadávacího řízení s výjimkou rozhodování. Veškerou korespondenci ve věci zadání
veřejné zakázky musí dodavatel adresovat tomuto zástupci zadavatele pro zadání veřejné
zakázky.
Zástupce splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a neúčastní se zadávacího
řízení.

2.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky

Návrh a Implementace
zajištění Fyzické ochrany
zadavatele

komplexního
v objektech

Druh veřejné zakázky

nadlimitní veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

380.000.000,‐ Kč bez DPH / 3 roky

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

79710000‐4 (Bezpečnostní služby)
79713000‐5 (Strážní služby)

3.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb v objektech zadavatele,
které budou realizovány vybraným uchazečem na základě Smlouvy o zajištění ostrahy (dále i
„Smlouva“).
Předmětem veřejné zakázky je „Návrh a Implementace komplexního zajištění Fyzické ochrany
v objektech zadavatele“, který se skládá z následujícího:
 Bezpečnostní služby prováděné pomocí pracovníků ostrahy a zabezpečovacích systémů.
Zadavatel požaduje, aby bezpečnostní služby navržené v průběhu jednání před podáním
nabídek ze strany dodavatelů kvantitativně i kvalitativně optimalizovaly působení
pracovníků ostrahy vykonávající ostrahu v terénu a aby dodavatelé navrhli bezpečnostní
opatření (komplexní systém) za pomoci již užívaných poplachových, kamerových,
elektronických či jiných instalovaných zabezpečovacích systémů, která by vedla ke zlepšení
kvality ochrany osob, majetku a informací v zájmových objektech zadavatele.
 Řízení projektu a bezpečnostní management (konzultace), tj. zpracování analýzy
bezpečnostních rizik, bezpečnostní politiky, bezpečnostních standardů a interních
předpisů v oblasti Fyzické ochrany. Zpracování dokumentací pro zvládání mimořádných
událostí a krizového řízení. Zpracování projektových dokumentací systémů technické
ochrany a elektrické požární signalizace.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o zvlášť složitý předmět plnění a zadavatel není objektivně
schopen přesně vymezit technické podmínky, bude zadavatel postupovat dle ustanovení § 33
zákona a povede s dodavateli, kteří splní kvalifikaci, jednání před podáním nabídek za účelem
nalezení nákladově a funkčně nejefektivnějšího řešení zabezpečení svého majetku.

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Smlouva o zajištění ostrahy bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 3 let.
Místem plnění budou níže specifikované nemovitosti (objekty) zadavatele na území hlavního
města Prahy
o Budova ředitelství DP, a. s., Sokolovská 217/42, Praha 9;
o Ústřední dílny Malešice, U vozovny 6, Praha 10;
o Sklad stavebních hmot, U vozovny 6, Praha 10;
o Autoprovoz Švábky, Švábky 4, Praha 8;
o Trakční vedení, Korunní 110, Praha 10;
o Vozovna Motol, Plzeňská 102, Praha 5;
o Garáže Klíčov, Letňanská 24, Praha 9;
o Garáže Kačerov, Ke garážím 2, Praha 4;
o Garáže Řepy, Reinerova 4, Praha 6;
o Garáže Vršovice, Nad Vršovskou horou 80, Praha 10;
o Centrální dispečink MHD, Na bojišti 5, Praha 2;
o Depo metra Kačerov, Sliačská 1, Praha 4;
o Depo metra Hostivař, Sazečská 1, Praha 10;
o Opravárenská základna metra, Sazečská, Praha 10;
o Depo metra Zličín, Na Radosti 51, Praha 5;
o ZTC 1, U Bruských kasáren, Praha 1
o voz. Hloubětín, Na obrátce 14, Praha 9;
o voz. Kobylisy, Horňátecká 700, Praha 8;
o voz Pankrác, Nám. Hrdinů 13, Praha 4;
o voz Strašnice, Starostrašnická 55, Praha 10;
o voz Vokovice, J.Martího 259, Praha 6;
o voz. Žižkov, Biskupcova 56, Praha 3;
o Muzeum hist. vozidel Střešovice, Patočkova 4, Praha 6.
o st. metra Háje, Střížkov, Letňany, Dejvická, Černý Most, Zličín, popř. Motol
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o Měnírna Bráník
o Měnírna Holešovice.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
5.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikačních předpokladů
Přes to, že je zadavatel sektorovým zadavatelem, stanovil požadavky na prokázání kvalifikace
přiměřeně požadavkům uvedeným v § 50 zákona. Tyto kvalifikační předpoklady stanovené
zadavatelem je zájemce povinen splnit.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a)
splní základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 zákona,
b)
splní profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 zákona,
c)
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
d)
splní technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 zákona.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace doklady požadovanými v této kvalifikační dokumentaci.

5.2. Pravost a stáří dokladů
Dodavatel je oprávněn předložit kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů. Zadavatel požaduje od dodavatele, se kterým má být uzavřena Smlouva podle §
82 zákona, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, a to bez dalšího, ve lhůtě před uzavřením Smlouvy (§ 57 odst. 1 zákona).
Zadavatel zároveň upozorňuje, že bude‐li mít jakékoliv pochybnosti o informacích nebo
dokladech předložených k prokázání splnění kvalifikace, předloží tyto bezodkladně Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, k prověření skutečnosti, zda se dodavatel nedopustil
správního deliktu dle § 120a zákona.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
Je‐li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem
dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem
vyloučení zájemce ze zadávacího řízení.
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5.3. Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a 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.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a) zákona.

5.4. Prokazování kvalifikace pokud podává žádost o účast více osob společně
Má‐li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou žádost o účast, je každý z dodavatelů 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.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů 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. Požadavek na závazek podle věty první,
aby dodavatelé byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo
zadavatel nestanoví jinak.
Pokud se dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až po prokázání splnění
kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním společné nabídky.

5.5. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob
Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové
části kvalifikace čestným prohlášením. Není‐li povinnost, jejíž splnění má být v rámci
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje‐li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

5.6. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží‐li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1
zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona 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 zadavatele na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, pokud
k poslednímu dni, ke kterému je možné prokázat kvalifikaci, není tento výpis starší než tři
měsíce.

5.7. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení
§ 139 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být
platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona).
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů,
splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za
prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění
kvalifikace stanovené zadavatelem.
Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné
splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, dodavatel je
povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem
certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených
zadavatelem.

5.8. Změny v kvalifikaci dodavatele
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat
kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému
zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
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veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit
nebo může zmeškání lhůty prominout.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v
souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření
smlouvy.

5.9. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona splní dodavatel, který:
a) 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 nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
b) 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 tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává‐li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
c) V posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník).
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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
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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, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
g) 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.
h) 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.
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je‐li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Dodavatel prokáže výše uvedené základní kvalifikační předpoklady předložením:


splnění kvalifikačních předpokladů dle písm. a) a b) tohoto odstavce prokáže
předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,



splnění kvalifikačního předpokladu dle písm. c), d), e), f), g), i) j) a k) tohoto
odstavce prokáže předložením čestného prohlášení, které tvoří Přílohu č. 3 této
kvalifikační dokumentace,



splnění kvalifikačního předpokladu dle f) tohoto odstavce prokáže předložením
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
předložením čestného prohlášení,



splnění kvalifikačního předpokladu dle h) tohoto odstavce prokáže předložením
potvrzení příslušného orgánu či instituce.

5.10. Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona takto:
a) podle ust. § 54 písm. a) zákona:
•
výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence;
b) podle ust. § 54 písm. b) zákona:
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•

dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady dle tohoto bodu je dodavatel povinen předložit minimálně v rozsahu
oprávnění k podnikání nutného k plnění veřejné zakázky, a to:
„Ostraha majetku a osob“
„Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“
c) podle ust. § 54 písm. d) zákona:
•
platné osvědčení Národního bezpečnostního úřadu vydané postupem podle
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOUI“), pro přístup k
utajovaným informacím stupně „důvěrné“ či vyšší nebo platné prohlášení,
kterým doloží svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací, pro
přístup k utajované informaci stupně utajení „vyhrazené“ ve smyslu § 15 a násl.
ZOOUI.
Dodavatel dále předloží čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že na
vyžádání zadavatele poskytne zadavateli bezpečnostní dokumentaci ve smyslu
ZOOUI.
5.11. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Dodavatelé předloží jako součást nabídky čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

5.12. Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 63 odst. 1 zákona takto:
a) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být:
o

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo

o

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo

o

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není‐li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
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Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje předložení
osvědčení resp. doklad o uskutečnění plnění dodavatele dokládající zkušenosti s níže
uvedenými službami:


Realizace minimálně 2 zakázek poskytnutých v posledních 3 letech, mající
charakter bezpečnostních služeb včetně implementace integrovaného
bezpečnostního řešení (systémový integrátor – správa a obsluha jednotky,
poradenství v oblasti projektování a instalace elektrických bezpečnostních
systémů). Celkový objem finančního plnění v posledních 3 letech musí činit za
každou realizovanou zakázku alespoň 50 mil. Kč;



Poskytování ostrahy objektu se zvýšeným pohybem osob (více než 1000 lidí za
den) po dobu nejméně 6 měsíců (např. obchodní centra, nádraží, letiště apod.);



Realizace minimálně 2 služeb na technické střežení objektů poplachovými
zabezpečovacími systémy poskytnutých za poslední 3 roky s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění. Minimální rozsah každé služby musí být alespoň 3 mil. Kč
bez DPH;



Analýzy bezpečnostních rizik, bezpečnostní studie, studie optimalizace
bezpečnosti, bezpečnostní projekty, celkový objem min. 3 mil. Kč (bez DPH);



Bezpečnostní politiky, bezpečnostní dokumentace, standardy, celkový objem
min. 5 mil. Kč (bez DPH);



Zpracování projektových dokumentací systémů technické ochrany a elektrické
požární signalizace a zajišťování inženýrských činností v této oblasti, celkový
objem min. 10 mil. Kč;



Bezpečnostní audity a penetrační testy, celkový objem min. 5 mil. Kč (bez DPH),

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením seznamu
významných služeb. V seznamu musí být u jednotlivých služeb minimálně následující
údaje:
o

název objednatele,

o

specifikace poskytovaných služeb,

o

finanční objem

o

doba a místo poskytnutí služeb,

o

údaj o tom, zda byly služby řádně poskytnuty,

o

údaj o nevypořádaných reklamacích a soudních sporech.
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b) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil přehled průměrného ročního počtu
zaměstnanců nebo osob v obdobném vztahu k dodavateli vykonávajících ostrahu
(dále jen „osoby“), a to za poslední 2 roky.
Dodavatel předloží shora požadovaný přehled osob ve formě čestného prohlášení,
přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším než je datum podání žádosti o účast.
Zadavatel přitom stanoví, že průměrný počet shora vymezených osob musí v obou
sledovaných letech činit alespoň 300 osob.
K tomuto čestnému prohlášení budou jako přílohy přiloženy následující seznamy:


min. 150 osob – seznam osob včetně jejich osobních identifikačních čísel a
data, kdy došlo k započetí pracovně právního nebo obdobného vztahu osoby u
dodavatele.



min. 50 osob – seznam osob včetně jejich osobních identifikačních čísel a data,
kdy došlo k započetí pracovně právního vztahu nebo obdobného vztahu u
dodavatele s min. 1 roční praxí v oblasti bezpečnostních služeb, kteří
vykonávají vedoucí pozice (vedoucí směny, vedoucí objektu, velitel zásahové
jednotky, velitel operačního střediska).



seznam s min. počtem 10 osob vč. jejich osobních identifikačních čísel a data,
kdy započal pracovně právní vztah nebo obdobný vztah u dodavatele s
jazykovou vybaveností anglického jazyka slovem i písmem.



seznam min. 150 vlastních bezpečnostních pracovníků, kteří mají již složené
povinné zákonné zkoušky z odborné profesní kvalifikace – strážný ‐ kód 68‐
008E, v oboru bezpečnostních služeb a čestné prohlášení, že se budou podílet
na ostraze objektů zadavatele.

Zadavatel připouští, že u požadovaných 150 osob a 150 osob se zkouškou z odborné
dílčí kvalifikace se může jednat o tytéž osoby. Zadavatel dále připouští, že v seznamu
min. 50 osob s min. 1 roční praxí v oblasti bezpečnostních služeb, kteří vykonávají
vedoucí pozice i v seznamu min. 10 osob s jazykovou vybaveností anglického jazyka
slovem i písmem, mohou být uvedeny tytéž osoby, které již dodavatel uvedl
v seznamu 150 osob.
c)

podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu osob, které se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to ve složení:


kontaktní osoba za dodavatele, s min. středoškolským vzděláním, která bude
jakožto zástupce dodavatele řešit s objednatelem systém ostrahy, práva a
povinnosti plynoucí ze Smlouvy. Kontaktní osoba musí min. 5 let praxe v oboru
bezpečnostních služeb (doloží vlastnoručně podepsaným životopisem);
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zástupce kontaktní osoby dodavatele, s min. středoškolským vzděláním, která
bude jakožto zástupce kontaktní osoby dodavatele řešit se zástupci
objednatele systém ostrahy, provozní záležitosti ostrahy, služební
směrnice/instrukce. Zástupce kontaktní osoby musí mít min. 3 roky praxe
v oboru bezpečnostních služeb a zkušenostmi z kolejové dopravy (doloží
vlastnoručně podepsaným životopisem);



min. dvě osoby s úplným ekonomickým nebo technickým vysokoškolským
vzděláním – doloží kopií vysokoškolského diplomu. Osoby musí splňovat
podmínku NBÚ min. na stupeň vyhrazené. Osoby musí být držitelem oznámení
o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení
vyhrazené nebo osvědčení fyzické osoby (ve smyslu § 54 ZOOUI) nebo dokladu
(ve smyslu § 80 ZOOUI).

Veškeré výše uvedené osoby předloží doklady potvrzující splnění požadovaných podmínek
nejpozději ke dni podání žádosti o účast.

d) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že disponuje vlastním pultem centrální
ochrany (PCO).

e) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


f)

podle ust. § 63 odst. 1 zákona


g)

Dodavatel předloží seznam RZ vozidel dokládající, že má k dispozici minimálně 4
výjezdová (zásahová) vozidla, která budou v případě potřeby sloužit dle aktuálních
potřeb zadavatele při souběhu několika mimořádných událostech, kontrole větracích
šachet, k doprovodu osob při přepravě cenin atd., dále uvede fotografie těchto 4
vozidel vč. SPZ; vozidla musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních
komunikacích.

Dodavatel předloží čestné prohlášení, že má vyškolených nejméně 16 osob v zásadách
bezpečného provozu a používání radiostanic provozovaných v Městské rádiové sítí
TETRA a disponuje možnosti užívání celkového počtů stanic ve výši až 100 ks. V
čestném prohlášení napíše dodavatel, o jaký typ radiostanic se jedná a že uvedený typ
byl schválen pro provoz v Městské rádiové sítí TETRA.

podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Dodavatel předloží čestné prohlášení, že má k dispozici min. 32 ks svítilen včetně
příslušenství, plus 5 svítilen náhradních, v čestném prohlášení napíše dodavatel, o
jaký typ svítilen se jedná a jaký byl rok pořízení svítilen.
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h) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


i)

podle ust. § 63 odst. 1 zákona


j)

Dodavatel musí prokázat, že je držitelem certifikátu aplikačního partnera Motorola
Dimetra IP, verze R 8.1 .
podle ust. § 63 odst. 1 zákona



l)

Potvrzení, že alespoň jedena osoba dodavatele, byla vyškolena v obsluze a servisu
provozované technologie Městské rádiové sítě TETRA , Motorola Dimetra IP, verze R
8.1.

podle ust. § 63 odst. 1 zákona


k)

Dodavatel předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky
bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k
dodavateli, kteří se budou podílet na instalaci, servisu a revizích bezpečnostních
systémů.

Dodavatel předloží čestné prohlášení, že bude pro veřejnou zakázku využívat
stejnokroj (uniformu) s viditelně umístěnou jmenovkou a dále předloží fotografie
tohoto stejnokroje v letní a zimní modifikaci, a to v členění stejnokroje pro výjezdovou
skupinu, stejnokroje pro běžné strážné a stejnokroje pro recepce administrativních
budov.

podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Dodavatel předloží čestné prohlášení, že min. 10 osob podílejících se na realizaci
předmětu veřejné zakázky jsou zdravotně způsobilí pro výkon činností dle §1 odst. 1
písm. b) vyhlášky 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č.
455/2000 Sb. a vyhlášky č. 194 /2005 Sb. Dodavatel předloží na vyžádání zadavatele u
vybraných osob potvrzení o vstupní prohlídce dle §5 odst. 1 – odst. 4 vyhlášky
101/1995 Sb. vydané lékařem.

m) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Dodavatel předloží min. 6 platných očkovacích průkazů psů vycvičených k ostraze
objektů, které má dodavatel k dispozici pro plnění předmětu veřejné zakázky.

n) podle ust. § 63 odst. 1 zákona


Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, a to specialistů ostrahy (psovod), techniků komunikačních
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systémů či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu
ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně
kvalifikačního předpokladu.
Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu,
rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění
veřejné zakázky minimálně 6 osob podílejících se na plnění veřejné zakázky
(Realizační tým) a to konkrétně:
Manažer projektu (Vedoucí realizačního týmu)
Specialista komunikačních systémů (slaboproud)
Specialista krizového řízení
Specialista fyzické ostrahy – psovod
Specialista bezpečnostního vzdělávání
Specialista na bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace
Požadavky na prokázání odbornosti osob, které budou veřejnou zakázku realizovat:
Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží Seznam minimálně
6 členů realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu ‐ manažer
projektu.
Požadavky na členy týmu:
Manažer projektu (vedoucí real. týmu) má VŠ vzdělání a praxi v oblasti projektového
managementu minimálně 3 roky. Vysokoškolské vzdělání může být nahrazeno
certifikáty IPMA minimálně stupně „D“, PRINCE 2 Professional nebo obdobnými
odbornými certifikáty/osvědčeními. Manažer projektu může současně plnit povinnosti
kontaktní osoby (viz bod 5.12, písm. c);
Specialista komunikačních systémů: má minimálně středoškolské vzdělání v oboru
elektro ‐ slaboproud a praxi ne méně než 3 roky v oblasti komunikačních systémů;
Specialista bezpečnostního vzdělávání má VŠ vzdělání pedagogického směru a praxi
v oblasti poskytování vzdělávání v oboru bezpečnostní problematiky nejméně 3 let;
Specialista na bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace: středoškolské
vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti procesního, organizačního, funkčního nebo
personálního poradenství, zkušenosti z realizace min. 1 obdobné zakázky uvedené
v referencích uchazeče k významné službě se zaměřením na bezpečnostní politiky,
studie, standardy a interní předpisy. V případě, že byla praxe zajišťována u jiného
zaměstnavatele než dodavatele, pak musí být potvrzena tímto zaměstnavatelem;
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Specialista fyzické ostrahy – psovod: středoškolské vzdělání, praxe ve výkonu služby
se psem minimálně 3 roky, držitel osvědčení/potvrzení o speciálním výcviku psa;

Specialista krizového řízení: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti
krizového řízení a plánování, ochrany kritické infrastruktury, zachování kontinuity
podnikání a činnosti (BCP), řešení krizových situací a MU bezpečnostního charakteru,
analýz příčin MU a škod, zkušenosti z realizace min. 1 obdobné zakázky uvedené
v referencích uchazeče k významné službě se zaměřením na oblasti krizového řízení.
V případě, že byla praxe zajišťována u jiného zaměstnavatele než dodavatele, pak
musí být potvrzena tímto zaměstnavatelem.
Dodavatel dále předloží profesní „Životopis“ každého člena realizačního týmu s tím, že
profesní životopisy budou obsahovat alespoň následující údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení,
podrobný popis role člena realizačního týmu na plnění veřejné zakázky,
údaj o zaměstnavateli, popř. IČ pracovníka,
nejvyšší dosažené vzdělání,
přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,
potvrzení požadované o odborné praxi, pokud byla zajišťována u jiného
zaměstnavatele
odborná osvědčení a certifikáty vztahující se k předmětu plnění veřejné
zakázky,
podpis člena realizačního týmu.

Členové realizačního týmu uvedení v seznamu budou tvořit realizační tým, který bude
odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici člena realizačního
týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč
bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena týmu pouze osobu splňující
veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se realizačního týmu. Životopisy
budou podepsány členy realizačního týmu.

6.

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění
kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
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7.

Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o účast

Žádost o účast a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně
v originále a dvou kopiích v souladu s podmínkami zadavatele uvedenými v oznámení o
zakázce a v této kvalifikační dokumentaci.
Žádost v listinné podobě včetně prokázání kvalifikace musí být podána v řádně uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením identifikačních údajů zájemce.
Žádost bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Žádost o účast včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována v českém
jazyce, není‐li v kvalifikační dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u
nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem
dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie
jejího zmocnění doloženo v žádosti o účast.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.
Posledním listem každého svazku musí být prohlášení dodavatele, v němž se uvede celkový
počet všech listů ve svazku.
Dodavatel jako součást žádosti o účast předloží CD (CD‐R, CD+R, CD‐RW), případně DVD
(DVD‐R, DVD+R, DVD‐RW), které bude obsahovat veškeré dokumenty v digitální podobě
(soubor .pdf.). Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a předmětu zakázky.
Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení dokumentů v žádosti o účast:


Krycí list – Zájemce použije závazně Přílohu č. 1 kvalifikační dokumentace. Krycí list
bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) zájemce, v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
žádosti o účast, uložená za krycím listem).



Obsah – žádost o účast bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých
oddílů (kapitol).



Žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním



Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů



Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů



Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku



Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
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8.

Popřípadě další dokumenty požadované kvalifikační dokumentací.

Způsob a místo podávání žádosti o účast a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním (včetně prokázání kvalifikace) je možné podat
osobně na adresu osoby oprávněné jednat jménem zadavatel, a to Advokátní kancelář Brož,
Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, a to v pracovních dnech od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.
Dodavatel může podat žádost o účast rovněž doporučeně poštou na uvedenou adresu a to
tak, aby byla do konce lhůty pro podání žádosti o účast doručena.
Žádost o účast je dodavatel povinen podat písemně a to v jedné řádně uzavřené obálce,
označené „Návrh a Implementace komplexního zajištění Fyzické ochrany v objektech
zadavatele.“ a s viditelným označením „Neotevírat“.

9.

Lhůta pro podání žádosti o účast

Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 17.7.2013 ve 12:00 hod.

10. Otevírání obálek s žádostmi o účast
Otevírání obálek se uskuteční dne 17.7.2013 ve 13:00 hod. na adrese Sokolovská 217/42,
Praha 9, PSČ 190 22.
Otevírání obálek s žádostmi o účast bude neveřejné.

11. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Písemná forma styku
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli
v zadávacím řízení musí mít písemnou formu a listinnou podobu.
Doručování písemností
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:


osobně



poštou



kurýrní službou



z elektronických prostředků pouze elektronickou poštou (e‐mailem).
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V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti
adresátem.
Vyjma žádosti dodavatele o kvalifikační dokumentaci musí být veškeré úkony činěné
dodavatelem elektronickými prostředky opatřeny elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu, či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu, a to u jakýchkoliv zpráv zasílaných dodavatelem elektronickými
prostředky.
Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří
Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem
úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou:


zadání veřejné zakázky



vyloučení zájemce z účasti v zadávacím řízení



zrušení zadávacího řízení



rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky



vyřízení námitek

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou návrhu orgánu dohledu
zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli
(kromě uvedené výjimky).
Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast
Podává‐li žádost o účast více dodavatelů společně, jsou povinni ve své žádosti o účast
uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto
adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné žádosti o účast.
Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné žádosti o účast
samostatně.

12. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
I. na změnu nebo úpravu podmínek stanovených kvalifikační dokumentací, a to buď na
základě žádostí dodavatelů o vyjasnění kvalifikační dokumentace (dodatečné dotazy) nebo
z vlastního podnětu
II. dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,
III. jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné
zakázky,
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IV. zadavatel si v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 zákona vyhrazuje právo zadávací řízení
zrušit, a to kdykoliv v jeho průběhu.

Digitálně podepsal Mgr. Vít Plichta, advokát
DN: c=CZ, o=Advokátní kancelář Brož, Sedlatý
s.r.o. [IČ 24827452], ou=Atrium Flora, Budova
A, Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3,
Česká republika, ou=2, cn=Mgr. Vít Plichta,
advokát, serialNumber=P284978,
title=advokát zapsaný v seznamu advokátů
ČAK pod ev. č. 13863
Datum: 2013.05.23 14:12:24 +02'00'

______________________________________________
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace

Krycí list
Informace o jednacím řízení s uveřejněním:
Firma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Spisová značka
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
00005886
B 847 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Návrh a Implementace komplexního zajištění Fyzické
ochrany v objektech zadavatele
……………….
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Kvalifikační předpoklady předkládá zájemce:
Firma nebo název:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za zájemce
jednat:
Kontaktní osoba:
Tel:
E‐mail:
Pokyn pro zájemce: V případě společné žádosti bude výše uvedená tabulka v krycím listu vyplněna zvlášť pro
každého z dodavatelů podávajících společnou žádost.

V …….............. dne ………..........2013

....................................................................
[osoba oprávněná jednat za zájemce]

1

Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Informace o zadávacím řízení:
Firma zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Spisová značka
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
00005886
B 847 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Návrh a Implementace komplexního zajištění Fyzické
ochrany v objektech zadavatele
……………….
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..… (obchodní firma)
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“) a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:
●

nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních třech letech nenaplnil
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ‐ §
53 odst. 1 písm. c) zákona

●

vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech 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 ‐ § 53 odst. 1 písm.
d) zákona

●

dodavatel není v likvidaci ‐ § 53 odst. 1 písm. e) zákona

●

dodavatel nemá v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachyceny daňové nedoplatky ‐ § 53 odst. 1
písm. f) zákona

●

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ‐ § 53 odst. 1 písm.
g) zákona

●

dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3
letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů ‐ § 53 odst. 1 písm. i) zákona ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů

●

dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ‐ § 53 odst. 1 písm. j) zákona

●

dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu ‐ § 53 odst. 1 písm. k) zákona,

V……………………., dne ……………………..

……………………..………………………………..…….…………………
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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