
 
Zadávací dokumentace  

 
Zadavatel: Poliklinika Prosek a.s. 

se sídlem Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 
IČ: 284 95 306 
zastoupený Ing. Jiřím Dufkem, předsedou představenstva (dále jen „zadavatel“) 

 
Veřejná zakázka: 

 
„Fotovoltaická elektrárna FVE Poliklinika Prosek“ 

 
vše zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  

dle § 21 odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
(dále jen „ZVZ“) 

 
Zadavatel vydává dle § 44 a násl. ZVZ  v rámci výše uvedené veřejné zakázky tuto 

zadávací dokumentaci: 
 
Zadavatel současně upozorňuje zájemce na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 
požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných 
norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Zájemce se tak musí při 
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných  právních norem, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 
 

 
Obsah zadávací dokumentace dle § 44 odst. 3 písm. a) až g)  ZVZ  : 

 
1. Obchodní podmínky - viz příloha č. 1  
 
2.  Technické podmínky – viz příloha č. 2 
 
3.  Požadavky na varianty nabídek, rozdělení předmětu veřejné zakázky na části, 

opční právo 
 
4.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
5.  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
6.  Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
 
7.  Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
 
7.1.  Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky a další sdělení zadavatele pro plnění předmětu 

veřejné zakázky 
7.2.  Doba a místo plnění veřejné zakázky, doba konání prohlídky místa plnění a základní údaje o 

zadavateli 
7.3.  Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) až d) 

ZVZ  
7.4.  Požadavek zadavatele na identifikaci subdodavatelů na straně zájemce a specifikace, jakou 

část veřejné zakázky má dodavatel v úmyslu zadat jiným osobám, popř. požadavek 
zadavatele, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem, 

7.5. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín a místo otevírání obálek s nabídkami a délka 
zadávací lhůty. 

 
8.  Další sdělení zadavatele, závěrečné pokyny, doporučení a upozornění  
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1.  Obchodní podmínky - viz příloha č. 1  
 
Zadavatel stanoví obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky v příloze č. 1 k této zadávací 
dokumentaci. Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a 
zájemci tak mohou ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 
 
Pokud zájemce nezařadí do svého návrhu smlouvy minimální obchodní podmínky stanovené 
zadavatelem či případně zájemcem navržené obchodní podmínky ve srovnání s těmito podmínkami 
jednoznačně výhodnější, posoudí to zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem 
vyloučení příslušného zájemce ze zadávacího řízení. Totéž platí, navrhne – li zájemce obchodní 
podmínky méně výhodné, než stanovené minimální hodnoty uvedené v obchodních podmínkách 
zadavatele. 
 
 
2. Technické podmínky - viz příloha č. 2 
 
Technickými podmínkami se rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky stanovené 
objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený 
zadavatelem. 
 
Technické podmínky zadavatelem poptávaného předmětu plnění jsou přesně stanoveny v příloze č. 2 
této zadávací dokumentace. 
 
 
3.  Požadavky na varianty nabídek, rozdělení předmětu veřejné zakázky na 

části, opční právo 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení, dále nestanovuje žádné podmínky pro rozdělení předmětu 
veřejné zakázky na části a rovněž nestanoví žádné podmínky pro uplatnění opčního práva.  

 
 
4.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

 
Zájemce v české měně a v členění dle položkového rozpočtu (výkazu výměr) uvede nabídkovou cenu 
jako nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla. Nabídková cena bude součtem položek rozpočtu 
(výkazu výměr) a bude uvedena v členění celková cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH. 
 
Žádná položka ve výkazu výměr bez uvedení ceny nebude proplacena a bude se o ní předpokládat, že 
je zahrnuta do jiné jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr.  
 
Nabídková cena bude uvedena na samostatném listu, který bude datován, orazítkován a podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce.  
 
Celkovou nabídkovou cenu uvedou zájemci rovněž v návrhu smlouvy o dílo.  
 
 
5.  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
Zájemci mohou ve lhůtě pro podávání nabídek v pracovních dnech (Po – Pá od 8:00 hod. do 12.00 
hod., poslední den lhůty od 8:00 hod do 9:00 hod. osobně podat nabídku do podatelny v sídle 
zadavatele Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9. Zájemci mohou též podat svou 
nabídku doporučenou poštou, příp. doručit nabídku prostřednictvím kurýrní služby na adresu sídla 
zadavatele. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky 
zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě).  
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Každá podaná nabídka zájemce musí mít níže stanovenou strukturu (viz body A-I). Vlastní nabídka 
zájemce musí být datována, orazítkována a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 
zájemce. Nabídka zájemců musí obsahovat datovaný, orazítkovaný (pokud zájemce má razítko) a 
v souladu s výpisem z obchodního rejstříku podepsaný návrh smlouvy o dílo, ve kterém bezvýjimečně 
zájemce akceptuje všechny požadavky stanovené v obchodních podmínkách a zadávací dokumentaci.  

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 
zpracována ve 2 vyhotoveních v českém jazyce na bílém papíru formátu A4. Každé vyhotovení 
nabídky bude v samostatné zalepené obálce. Výtisk č. 1 bude jak ve vlastní  nabídce, tak také  na 
obálce označen nápisem „Originál“ s tím, že tato nabídka musí mít jednotlivě očíslované strany 
zabezpečené proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na 
přelepu razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce. Výtisk č. 2 bude jak 
z hlediska formální úpravy a zabezpečení proti manipulaci, tak i obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a 
bude jak v kopii nabídky, tak také na obálce označen nápisem „Kopie č. 1“. Pokud nabídka bude 
obsahovat přílohy (fotografie, grafy, reference objednatelů a další materiály), pak tyto přílohy budou 
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou zájemce v části „I“, jednotlivé přílohy budou 
postupně číslovány a jednotlivé stránky příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu 
vlastní nabídky. Oba výtisky č. 1-2 budou samostatně uložené v zalepených obálkách a na přelepu 
označené razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce a budou předány 
zabalené pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce a všechny obálky budou  označené nápisem:                                                                          
 
„NEOTVÍRAT – Nabídka – Fotovoltaická elektrárna FVE Poliklinika Prosek“ 

 
Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. 
 
Požadovaná struktura nabídky:  
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto 
jednotném členění:  
 
A.  Titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji zájemce včetně 

telefonického a faxového, popř. e-mailového spojení,  
B.  Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh, 
C.  Prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelů, dodavatelů podávajících společnou nabídku, 

popř. subdodavatelů, 
D.  Originál či úředně ověřená kopie smlouvy mezi osobami dle bodu 7.3.7 této ZD, které 

předkládají společnou nabídku dle bodu 7.3.6. této ZD, a totéž platí i pro bod 7.3.5 této ZD 
pro předložení smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem,  

E.  Seznam subdodavatelů - u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob 
(subdodavatelů) dle bodu 7. 4. této ZD, 

F.  Návrh smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, 
G.  Nabídková cena  (položkově strukturovaná dle bodu 4 této ZD), 
I. Přílohy. 
 
Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, barevnými listy.  
 
 
6.  Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
 
Nabídky budou hodnoceny dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ, tj. ekonomické výhodnosti nabídky, a to v 
souladu s následujícími dílčími kritérii hodnocení: 
 
 
6.1. Celková výše nabídkové ceny (bez DPH)     váha 80% 
 
6.2. Délka záruky za jakost díla       váha 10% 
Délka záruky za jakost díla je dílčím hodnotícím kritériem č. 2 a každý ze zájemců ve své nabídce 
nabídne její délku, která bude hodnocena. Max. délka záruky, kterou bude zadavatel hodnotit v rámci 
tohoto dílčího kriteria, je max. 6 let. Min. délka záruky činí dle bodu 6. 1. Obchodních podmínek 3 roky 
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od protokolárního převzetí díla objednatelem. Pokud zájemce v rámci záruky za jakost díla uvede 
několik dílčích záruk na jednotlivé částí díla, bude zadavatelem hodnocena záruka nejkratší. 
 
6.3. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla   váha 5% 
Výše této smluvní pokuty je dílčím hodnotícím kriteriem č. 3 a každý ze zájemců ve své nabídce 
nabídne její výši, která bude hodnocena. Zadavatelem stanovená smluvní pokuta v bodu 9.1. 
obchodních podmínek ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení je smluvní 
pokutou minimální s tím, že zájemce může navrhnout smluvní pokutu vyšší, která bude přiměřená 
hodnotě a významu zajišťovaného závazku. Max. výše smluvní pokuty, kterou však bude zadavatel 
hodnotit v rámci tohoto dílčího kritéria, je 0,25 %. 
 
6.4. Doba realizace díla ve dnech       váha 5% 
Doba realizace díla je dílčím hodnotícím kritériem č. 4 a každý ze zájemců ve své nabídce nabídne její 
délku ve dnech, která bude hodnocena. Max. délka doby realizace díla činí 76 dní a předpokládané 
zahájení doby plnění je stanoveno na 16.9.2010 a požadované ukončení doby plnění je stanoveno 
nejpozději na 30.11.2010 – blíže viz bod 7.2.  
 
Sdělení zadavatele ke zpracování návrhu smlouvy: 
 
Zájemci uvedou veškeré údaje a konkrétní hodnoty, které nabízejí v rámci jednotlivých dílčích kritérií 
hodnocení, přímo do návrhu smlouvy. Při zpracování návrhu smlouvy zájemci musí  respektovat 
Obchodní podmínky poskytnuté zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.  
 
Všechny číselně vyjádřené údaje ve vztahu k výši smluvních pokut, délce záruky a dalším lhůtám 
uvedeným v Obchodních podmínkách, i když se nejedná o dílčí kritéria hodnocení, jsou hodnoty 
minimální a každý zájemce může nabídnout pro zadavatele  podmínky výhodnější, které uvede 
v návrhu smlouvy. 
  
Zájemce není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další 
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem 
hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení zájemce ze zadávacího řízení. Obdobně bude 
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě než 
zadavatel požaduje. 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle § 79 odst. 1 ZVZ, a to  následujícím způsobem: 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 
nabídky v rámci dílčího kritéria.  

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu 
kritéria (doba záruky, výše smluvní pokuty), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější 
nabídky. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria 
(cena nabídky, doba realizace), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně 
nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento 
postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti 
pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií hodnotící komise vynásobí příslušnou váhou  
daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou pak  bude nabídka, která po vyhodnocení všech dílčích kritérií 
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a po sečtení bodových hodnot získaných v rámci vyhodnocení všech dílčích kritérií získá nejvyšší počet 
bodů. Při rovnosti počtu bodů bude považována za nejvýhodnější nabídku ta s nejnižší nabídkovou 
cenou.  
 
 
7.  Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
 
7.1.  Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky a další sdělení zadavatele pro plnění 

předmětu veřejné zakázky:  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž sluneční elektrárny v areálu sídla zadavatele 
na základě projektu zpracovaného společností JEKU, s.r.o., se sídlem Limuzská 8, 100 00 Praha 10 
pod zak. č. 010-SP-028, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.  
 
Pokud bude nutný zásah do střešní krytiny, musí být zásah předem projednán s projektantem – 
společností JEKU, s.r.o., Limuzská 8, 100 00 Praha 10, ing. Kučera (tel.272702597-602425204) a 
s investorem  Poliklinikou Prosek a.s. V případě zásahu, musí být provedeno řádné zaisolování tohoto 
zásahu.  
 
Z technické zprávy vyplývá, že nová soustava bude připojena na stávající hromosvodné vedení. Po 
tomto připojení musí být vypracována revizní zpráva na celou plochu střechy až k uzemňovacím 
svodům. 
 
Veškeré hlučné stavební práce prováděné nad oddělením následné péče a v dosahu lékařských 
ambulancí musí být předem projednány s investorem a prováděny tak, aby nebyl narušen hlukem a 
případným prachem provoz polikliniky.  
 
Napojování do nových rozvaděčů včetně provedení nezbytných měření je nutno zkoordinovat se  
společností odpovídající za servis trafostanice (VOLTCOM  spol. s r.o.) a společností  PRE a.s.. 
 
 
Pozáruční servis není předmětem VZ a bude poskytován zvlášť. Minimální délka pozáručního servisu 
činí 15 let. 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  
Kód CPV –   09331200-0 (Solární fotovoltaické moduly) 
  09331100-9 (Solární kolektory pro výrobu tepla) 
 
 
7.2.  Doba a místo plnění veřejné zakázky, doba konání prohlídky místa plnění a 

základní údaje o zadavateli 
 
Místem plnění veřejné zakázky je: Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 
                                                              
Termín zahájení plnění: bezodkladně po podpisu smlouvy s vybraným zájemcem, které 

je předběžně plánováno na 15.9.2010 
 
Termín dokončení plnění:  nejpozději do 30.11.2010 
 
Prohlídka místa plnění: prohlídka místa plnění se uskuteční dne 9.8.2010 . Sraz 

zájemců o tuto prohlídku bude v uvedený den v 8:00 hod před 
vrátnicí polikliniky.  

 
 
Zájemci mohou své písemné dotazy u zadavatele podávat do 11. 8. 2010 . 
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7.3.  Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 
písm. a) až d) ZVZ v následujícím rozsahu: 

 
Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle § 50 odst. 1 písm. a) až d) ZVZ. 
 
7.3.1.  Základní kvalifikační předpoklady 
   
Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) ZVZ 
způsobem dle § 62 odst. 2 ZVZ – předložením čestného prohlášení, přičemž z obsahu tohoto 
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady, 
popř. dle § 53 odst. 2 písm. a) až d) ZVZ, popř. dle § 125 a násl. ZVZ výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. 
 
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a ke dni 
předložení nabídky nesmí být starší více než 90 dnů. Čestné prohlášení musí být doloženo v originále 
nebo v úředně ověřené kopii shodné s originálem. Čestné prohlášení není potřeba předkládat s úředně 
ověřeným podpisem osoby, která toto prohlášení činí a podepisuje. 
 
Pokud bude dodavatel prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů jinak než 
předložením čestného prohlášení k dikci § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) ZVZ, je dodavatel 
povinen všechny doklady, kterými prokazuje tyto základní kvalifikační předpoklady předložit v originále 
nebo v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí 
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
 
 
7.3.2.  Profesní kvalifikační předpoklady  
 
Dodavatel dále prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) ZVZ, a to : 
 
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud 
je v ní zapsán, 
 
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 
 
Dodavatelé mohou profesní kvalifikační předpoklady splnit dle § 125 odst. 1 písm. b) výpisem ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou 
osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených.  
 
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 dnů. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
dodavatelé předkládají v originále či úředně ověřené kopii. 
 
 
7.3.3.  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  
 
Dodavatel dále prokazuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 ZVZ následujícím 
způsobem: 
  
Dle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ dodavatel doloží platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
 
Rozsah požadovaných informací: z předloženého dokladu musí vyplývat minimální rozsah pojištění a 
délka platnosti předmětné pojistné smlouvy 
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží originál nebo úředně ověřenou 
kopii platné pojistné smlouvy.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 7 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy (popř. pojistný certifikát nebo potvrzení pojišťovny), jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rozsahu minimálně 5 mil. Kč.  
 
Poznámka zadavatele: Dodavatelé mohou v rámci prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu 
namísto pojistné smlouvy doložit originál nebo úředně ověřenou kopii pojistného certifikátu nebo 
potvrzení pojišťovny, přičemž z těchto dokladů musí vyplývat, že má dodavatel uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rozsahu minimálně 5 mil. Kč. 
 
Dle § 55 odst. 1 písm. c) ZVZ dodavatel doloží údaj o svém obratu dosaženém s ohledem na 
předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo 
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li 
údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. 
 
Rozsah požadovaných informací: dodavatel doloží údaj o svém obratu dosaženém s ohledem na 
předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období. 
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: formou čestného prohlášení podepsaného 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
 
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: dodavatel doloží údaj o svém obratu 
dosaženém za provedené dodávky stejného či obdobného charakteru ve výši min. 20 mil. Kč 
v každém roce za předcházející 3 účetní období. 
 
7.3.4.  Technické kvalifikační předpoklady  
 
Dodavatel dále prokazuje technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ  následujícím způsobem: 
 
Dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ dodavatelé doloží seznam významných dodávek realizovaných 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu 
musí být 
 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému 
zadavateli, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli,  

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a 
není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na 
její straně. 

 
Rozsah požadovaných informací: dodavatelé doloží seznam významných dodávek a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek. 
 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží seznam formou čestného 
prohlášení a reference originálem nebo úředně ověřenou kopií podepsané od osoby oprávněné jednat 
jménem či za uchazeče. 
 
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: zadavatel požaduje reference min. o dvou 
obdobných a finančně srovnatelných zakázkách (dodávka a instalace fotovovoltaické elektrárny) ve 
výši min. 4,5 mil. Kč vč. DPH za každou zakázku.  
 
Dle § 56 odst. 1 písm. f) ZVZ dodavatelé doloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku 
vydaný podle příslušných norem 
 
Rozsah požadovaných informací: dodavatelé doloží doklad prokazující shodu nabízených výrobků          
(příslušná prohlášení o shodě nebo jiné zákonem stanovené doklady vystavené příslušnými orgány). 
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Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloží požadovaný doklad v originále 
nebo úředně ověřené kopii. 
 
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: zadavatel požaduje, aby pro nabízené 
výrobky byly dodržovány příslušné technické specifikace a normy, především ust. zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky. 
 
 
7.3.5. Prokázaní kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele způsobem dle § 51 odst. 4 
ZVZ. V takovém případě však zadavatel požaduje, aby dodavatelův subdodavatel splňoval základní 
kvalifikační předpoklad dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ.  
 
7.3.6. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 
 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, postupují dodavatelé při prokázání splnění kvalifikace dle § 51 odst. 
5 a 6 ZVZ.  
 
 
7.3.7. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
 
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace 
způsobem dle § 51 odst. 7 ZVZ. 
 
 
7.4.  Požadavek zadavatele na identifikaci subdodavatelů na straně zájemce a 

specifikace, jakou část veřejné zakázky má dodavatel v úmyslu zadat jiným 
osobám, popř. požadavek zadavatele, že určitá část plnění předmětu veřejné 
zakázky nesmí být plněna subdodavatelem 

 
Zájemce ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám.  
V nabídce zájemce popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude 
konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením objemu prací či subdodávek na veřejné zakázce v % a 
druhu prací, a dále uvede identifikační údaje každého subdodavatele. 
 
Požadavek zadavatele, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna 
subdodavatelem 
 
Zadavatel nepožaduje. 
 
7.5.  Lhůta a místo pro podání nabídky, termín a místo otevírání obálek s nabídkami a 

délka zadávací lhůty 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.8.2010 v 9:00  hodin.  
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.8.2010 v 9.00 hod. na adrese zadavatele 
Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9, číslo místnosti č. 1023. 
 
Lhůta vázanosti zájemce nabídkou: Zájemci jsou svými nabídkami vázáni do 30.9.2010 
 
Upozornění:  Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
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známky nebo označení původu, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
nebo lepších řešení. 
 
8. Další sdělení zadavatele, závěrečné pokyny, doporučení a upozornění 

zadavatele 
 

Zadavatel je oprávněn ve smyslu § 84 odst. 4 ZVZ zrušit toto zjednodušené podlimitní řízení 
do doby uzavření smlouvy. 
 
  Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných, popř. 
stejných či lepších řešení.  
 
  Pokud jsou v zadávací dokumentaci odkazy na konkrétní výrobky a zařízení, jedná se pouze o 
vymezení technických standardů a zájemce je oprávněn nabídnout výrobky a obdobná zařízení 
stejných nebo lepších parametrů (V případě použití obdobných výrobků a zařízení je nutno doložit 
jejich technické listy). 
 
  Zadavatel si je plně vědom, že dle § 44 odst. 1 ZVZ za správnost a úplnost zadávací 
dokumentace odpovídá zadavatel. Současně však v zájmu předejití následných požadavků vybraného 
dodavatele na tzv. vícepráce zadavatel žádá zájemce, aby poté, co si prostudují zadávací 
dokumentaci vč. jejích příloh, ve lhůtě pro kladení dotazů k ZD, vznášeli u zadavatele dotazy a 
připomínky ve vztahu k zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a výkazu výměr.  
 
 V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí v těchto dokumentech vč. připomínek 
k technickému řešení a technologickým postupům, nechť své dotazy a připomínky zájemce sdělí 
zadavateli (tj. kontaktní osobě) i po lhůtě pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tímto 
opatřením zadavatel sleduje jednak možnost případné nesrovnalosti zjištěné v zadávací dokumentaci 
ještě před uplynutím lhůty pro předložení nabídek v souladu s dikcí § 6 ZVZ opravit, doplnit či jinak 
upravit, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu. 
 
 Zájemcům se proto v jejich vlastním zájmu doporučuje, aby při stanovení nabídkové ceny ve 
vztahu k její úplnosti a následnému nepřekročení si provedli prověrku projektové dokumentace a 
neoceněného výkazu výměr, dále zda tato dokumentace nemá zřejmé chyby či nedostatky, zda 
neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou podle odborného názoru 
zájemce nebo zkušeností z předchozích jiných staveb ukázat jako nevhodné, a zda neoceněný výkaz 
výměr není ve zřejmém rozporu s projektovou dokumentací. 
 
  Dále zadavatel žádá všechny zájemce v zájmu naplnění dikce § 6 ZVZ a předcházení 
nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti nabídkové ceny ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, 
aby v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, 
avšak nezahrnutých do zadavatelem předloženého výkazu výměr, tuto skutečnost neuváděli  
ve své nabídce na zvláštním místě,  mimo nabídkovou cenu a výkaz výměr a tyto další nezbytně 
nutné náklady k provedení díla, neuváděli ani v rámci nabídkové ceny.   
 
 Pokud však zájemce i přes tato doporučení a pokyny zadavatele tyto další nezbytně nutné 
náklady k provedení díla mající dle názoru zájemce prokazatelně vliv na celkovou výši nabídkové ceny 
z vlastní vůle zahrne do hodnocené nabídky a nabídkové ceny a dále zájemce také zvlášť mimo návrh 
smlouvy a oceněný výkaz výměr navíc uvede o jaký druh a množství prací, dodávek, služeb či 
materiálu nezahrnutý zadavatelem do neoceněného výkazu výměr se jedná, popř. do kterých položek 
výkazu výměr a v jaké jednotkové ceně uvedené v „Kč“ byly tyto práce, dodávky, služby či 
materiál do výkazu výměr v rámci nabídkové ceny zahrnuty, pak k těmto údajům zadavatel v rámci 
naplnění dikce dle § 6 ZVZ  nebude s ohledem na vzájemnou porovnatelnost jednotlivých nabídek 
vůbec přihlížet.  
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Dále zadavatel upozorňuje všechny zájemce, aby si ve vlastním zájmu důkladně prověřili a 

zjistili veškeré skutečnosti o svých subdodavatelích a společných dodavatelích z hlediska jejich 
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ, zejména pak ve 
vztahu k zápisu těchto subjektů v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek pro spáchání 
správního deliktu dodavatelů dle § 120a ZVZ. 
 
 Zadavatel proto doporučuje všem zájemcům v zájmu naplnění dikce § 6 ZVZ a předcházení 
nesrovnalostí z hlediska splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) 
ZVZ, aby ve vlastním zájmu všichni zájemci ke dni předložení nabídky měli k dispozici „Čestné 
prohlášení“ subdodavatele nebo společného dodavatele, že ke dni předložení nabídky nejenže 
splňují základní kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ, ale také ke stejnému dni 
vůči těmto subjektům ani nebylo před ÚOHS zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu 
dle § 120a ZVZ. 
 

Zájemce je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které 
považuje za předmět obchodního tajemství.  
 
 
V Praze dne 26.7.2010    
 
 
 
 
 
                    _____________________________________ 
                                Ing. Jiří Dufek 
            předseda představenstva       
                 Poliklinika Prosek a.s. 
         
 
Přílohy:  1. Obchodní podmínky 
  2. Technické podmínky, včetně výkazu výměr  
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