Novela zákona o veřejných zakázkách zavádí nové nástroje
posuzování způsobilosti dodavatelů!
Dnem 1. července 2006 nabyl účinnosti Zák.č. 137/2006 Sb., „Zákon o veřejných zakázkách“. Tento zákon upravuje
následující oblasti:
 postupy při zadávání veřejných zakázek
 soutěž o návrh
 dohled nad dodržováním tohoto zákona
 podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů
Veřejnou zakázkou ve smyslu tohoto zákona se rozumí „zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a
jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních
prací.“ Veřejné zakázky se podle předmětu dělí, jak z tohoto textu vyplývá, dále na veřejné zakázky na dodávky, na
služby a veřejné zakázky na stavební práce.
Smyslem tohoto příspěvku je dále pouze oblast prokazování splnění kvalifikačních požadavků, a to zejména v oblasti
technické.
Pro prokazování předpokladů uchazeče o získání veřejné zakázky je zásadní § 50 zákona, který stanoví tzv. rozsah
kvalifikace, jehož splnění je nezbytné. Jsou to:
a) základních kvalifikační předpoklady (§ 53)
b) profesní kvalifikační předpoklady (§ 54)
c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 55)
d) technické kvalifikační předpoklady (§ 56).
Pokud se týká technických kvalifikačních předpokladů, k jejich prokázání může veřejný zadavatel požadovat následující
důkazy (v závislosti na druhu veř. zakázky uvedeném výše):
Pro veřejné zakázky na dodávky nebo služby:
 seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem nebo seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech (tj. reference).
 seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky (zejména techniků či
technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti).
 popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti. Zadavatel je oprávněn
požadovat rovněž předložení certifikátu.
 provedení kontroly výrobní kapacity zadavatelem a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti.
 doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s příslušnými požadavky
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele (tj. osob
odpovědných za poskytování příslušných služeb)
 opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky,
je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení
certifikátu.
 přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky
 přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.
Pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat následující:
 seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (tj. reference)
 seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků
či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti (nemusí být pouze vlastní zaměstnanci)
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců (osob odpovědných za
vedení realizace příslušných stavebních prací)
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opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky,
je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení
certifikátu.
přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek
za poslední 3 roky.
přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Z výše uvedeného je zřejmé, že velká část prokazování odborné způsobilosti resp.kvalifikace dodavatele spočívá
v překládání certifikátů, a to jak v oblasti výrobků (ve smyslu prokazování shody se stanovenými požadavky na
výrobek), tak v oblasti systémů managementu. Veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních
předpokladů může požadovat (a jak jsme již minulosti byli svědky, ve velké většině případů zejména v oblasti dodávek
stav. prací to tak činí), předložení certifikátu systému managementu jakosti vydaného akreditovanou osobou, tj.
akreditovaným certifikačním orgánem, dle ČSN EN ISO 9001:2001, či z hlediska ochrany životního prostředí ověřeného
prohlášení EMAS nebo certifikátu vydaného dle ČSN EN ISO 14001:2005.
Podle zde zmiňovaného zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou možné tři způsoby prokazování
kvalifikace:
1) předložením všech jednotlivých požadovaných dokladů stanovených zadavatelem (viz výše) jako průkaz splnění
kvalifikačních kritérií
2) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů
3) certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (SCSD)
To znamená, že pokud dodavatel použije certifikát vydaný certifikačním orgánem pro kvalifikaci jako důkaz o splnění
kvalifikačních předpokladů, je zadavatel veřejné zakázky povinen přijmout tento certifikát jako odpovídající dokumentaci
a nesmí zpochybnit informace, které z něj vyplývají. Jde o tzv. systém certifikovaných dodavatelů, který umožňuje za
určitých podmínek prokázání splnění kvalifikace dodavatelem a zadavatel je povinen uznat certifikát jako způsob
prokázání splnění kvalifikace v relevantním rozsahu.
Celý tento systém (SCSD) by měl tedy zjednodušit prokazování kvalifikace dodavatelů v jednotlivých veřejných
zakázkách a jeho výhodou je, že po získání certifikátu jej lze opakovaně použít bez nutnosti dalšího shánění
požadovaných důkazů. Na druhou stranu, nevýhodou je, že jeho získání není zcela jednoduché, jsou samozřejmě nutné
finanční výdaje a jeho platnost je omezená na 1 rok. Po uplynutí tohoto období je tedy třeba celý proces zopakovat.
Příslušný certifikát mohou v rámci tohoto systému vydávat certifikační orgány pro kvalifikaci, které byly akreditovány pro
tuto činnost (v ČR Český institut pro akreditaci, o.p.s.) podle normy ČSN EN 45011.
Pravidla pro systém certifikovaných stavebních dodavatelů („SCSD“) najdete na www.sps.cz . Další informace jsou
k dispozici rovněž na www.micr.cz a www.mmr.cz (www.portal-vz.cz ).
Více informací k tématu na kontaktním telefonu (+420 721 438 923)
2006-08-29
„AEC“
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