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Příloha č. 6. Požadavky na kvalifikaci uchazeče pro poptávkové řízení
Portál občana Liberec
Uchazeč, který podá nabídku do poptávkového řízení, je povinen prokázat splnění
kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této příloze poptávkového listu.
Zadavatel si může v průběhu poptávkového řízení vyžádat předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Uchazeč poptávkového řízení, který nesplní kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z poptávkového
řízení vyloučen.
1.

Uchazeč je povinen prokázat splnění základní způsobilosti předložením:






2.

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán;
výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu osoby/osob zastupujících uchazeče
nebo jednajících jménem uchazeče;
potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti;
písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejné zdravotnímu pojištění o
bezdlužnosti;
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti.

Uchazeč prokáže profesní způsobilost v následujícím rozsahu:



předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
předloží doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
poptávkového řízení, a to např.: Činnosti v oblasti informačních technologií, Ostatní
činnosti v oblasti informačních technologií, Informační činnosti, apod.

3.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

a)

Uchazeč předloží popis minimálně jedné zakázky obdobné charakteristiky pro obec
vykonávající rozšířenou působnost s minimálním počtem obyvatel 30 tis. a dobou
provozování implementovaného řešení min. 12 měsíců, která byla realizována v
posledních 3 letech. Hodnota zakázky musí být minimálně 3 mil. Kč za implementaci a 3
roky podpory celkem.
V popisu budou uvedeny následující údaje:
 název a předmět obdobné zakázky;
 cena a doba jejího poskytnutí;
 název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné
realizaci zakázky ověřit.

b)

Uchazeč předloží popis minimálně jedné zakázky s užitím portálové technologie, která
byla realizována v posledních 3 letech a ve které bylo realizováno řešení pro komunikaci
s občany. Hodnota zakázky musí být minimálně 500 000 Kč bez DPH za implementaci.
Uchazeč na vyžádání předloží potvrzení zadavatele, že v rámci portálu pro komunikaci
bylo učiněno alespoň 1000 podání/žádostí občanů za 1 rok.

c)

Uchazeč dále předloží seznam odborných pracovníků (jména, funkce a názvy smluvních
vztahů s osobami odpovědnými za vedení realizace zakázky), jež se budou podílet na
zakázce. Minimální požadavky na realizační tým ke splnění požadovaného rozsahu
kvalifikace:
Vedoucí realizačního týmu:
minimálně 5 let praxe v oboru, ve funkci vedoucího realizačního týmu působil min. u dvou
zakázek s finančním objemem každé z nich min. 1 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem
bylo poskytování SW řešení pro veřejnou správu.
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Člen realizačního týmu:
minimálně 5 let praxe v oboru, ve funkci člena realizačního týmu působil min. u dvou
zakázek s finančním objemem každé z nich min. 1 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem
bylo poskytování SW řešení pro veřejnou správu.
Splnění této kvalifikace prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení,
obsahujícího jméno a příjmení vedoucího realizačního týmu a člena realizačního týmu
s uvedením právního vztahu k dodavateli (tj. zda se jedná o zaměstnance, poddodavatele
apod.), délku jeho praxe a informaci o účasti na realizovaných projektech – referenčních
zakázkách. Informace bude obsahovat specifikaci jeho pracovní pozice v rámci
referenčních zakázek, specifikaci předmětu referenčních zakázek, jejich finanční hodnoty,
dobu (daty) její realizace a název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu
objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.
Uchazeč poptávkového řízení, který nedoloží požadované čestné prohlášení se všemi
požadovanými údaji nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z poptávkového
řízení vyloučen.
Uchazeč může k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace použít plnění, které
poskytl:



společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
nebo;
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

Podmínky pro prokazování kvalifikace podle výše uvedených bodů 1. – 3.
Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a
kritérií kvalifikace budou předloženy v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení poptávkového řízení.
Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů)
Uchazeč může prokázat určitou část profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního
rejstříku) nebo technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Uchazeč je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:





výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné
osoby;
doklady o splnění základní způsobilosti takovou jinou osobou;
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
uchazeče.

Poddodavatelé
Zadavatel požaduje, aby uchazeč poptávkového řízení ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou uchazečovi poptávkového řízení známi a uvedl, kterou část
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tento požadavek se týká i poddodavatelů
zabezpečujících integrační vazby.
Seznam bude obsahovat: název – obchodní jméno poddodavatele, základní identifikační
údaje, přehled věcného rozsahu plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci
předmětu veřejné zakázky.
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Zadavatel požaduje, aby podíl poddodavatelů na plnění zakázky mimo poddodavatele
integračních vazeb byl maximálně 30%.
V případě, že uchazeč ve své nabídce nepředloží seznam poddodavatelů, zadavatel požaduje,
aby se uchazeč v uzavřené smlouvě zavázal, že nezadá žádnou část předmětu zakázky
poddodavateli a bude realizovat celé dílo prostřednictvím vlastních kapacit.

__________________________________________________________________________________
Str. 3

