KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K UŽŠÍ SOUTĚŽI O NÁVRH
DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

1. NÁZEV SOUTĚŽE O NÁVRH

Název soutěže o návrh:

NÁVRH EXPOZICE
Moravian Science Centrum Brno

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3//5, 601 82 Brno
708 88 337
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY JEDNAJÍCÍ ZA ZADAVATELE DLE § 151 ZVZ
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná za osobu zastupující
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři

Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00
147 676 43
Mgr. Robert Pergl, advokát
Mgr. Jan Dáňa, advokát
+420 224 232 611,
+420 233 313 067,
jan.dana@akdpp.cz

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ÚČELU SOUTĚŽE O NÁVRH
Soutěž o návrh se vztahuje k projektu č. CZ.1.05/3.2.00/09.0163 s názvem Moravian Science Centre
Brno financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI).
Cílem projektu „Moravian Science centre Brno“ je seznamovat širokou veřejnost s vědeckými
poznatky interaktivní formou z celé řady zejména přírodních oborů a dalších přírodních věd, rozvíjet
zájmové činnosti a podílet se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých, organizovat
a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat.
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Předmětem soutěže o návrh je zpracování návrhu interaktivní expozice (výstavy) pro projekt
„Moravian Science centre Brno“ v souladu s přílohou č. 1 soutěžních podmínek „Požadavky na
expozici a exponáty“. Návrh zahrnuje jak část grafickou tak textovou (viz příloha Požadavky na
zpracování návrhu).
Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější návrh interaktivní výstavy a uzavření smlouvy s vítězným
účastníkem soutěže o návrh v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6
zákona na realizaci expozice (výstavy) pro projekt „Moravian Science centre Brno“.
5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
5.1.
Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníků soutěže (jednotlivě dále jen
„účastník“)
Tato část soutěžních podmínek upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
splnění kvalifikačních předpokladů. Na prokázání splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace se
použije hlava V. části druhé zákona obdobně.
5.2.

Prokázáním splnění kvalifikace se rozumí





splnění základních kvalifikačních předpokladů
splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnění technických kvalifikačních předpokladů

5.3. Prokázání splnění kvalifikace – pravost a stáří dokladů
Účastník předkládá k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání návrhu, starší 90 kalendářních dnů.
5.4. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.4.1.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení účastníka o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat
zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být
současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud za účastníka
jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, musí být v návrhu
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

5.4.2. Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu k jakékoliv změně v kvalifikaci
účastníka, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník povinen nejpozději do 7
pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Účastník je povinen předložit
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potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od
oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Zadavatel může na žádost účastníka tuto
lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
5.4.3. Lhůta pro prokázání kvalifikace
V soutěži o návrh je účastník povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí
o účast.

6. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
6.1.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje účastník, který 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 účastníka či členem statutárního orgánu účastníka
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 účastník splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu
§ 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů.

předloží

účastník

dle

b) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje účastník, který nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
účastníka 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 účastníka či členem statutárního orgánu účastníka 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 účasník splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště.
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K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu
§ 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů.

předloží

účastník

dle

c) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje účastník, který
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že účastník splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
d) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje účastník, vůči jehož
majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení účastník. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že účastník splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje účastník, který není
v likvidaci.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že účastník splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
f)

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje účastník, který nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště účastníka.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že účastník splňuje příslušný
základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.

g) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje účastník, který 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 účastníka.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že účastník splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
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h) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje účastník, který 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 účastníka.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží
§ 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce.
i)

účastník

dle

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje účastník, který není
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že účastník splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.

j)

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje účastník, kterému
nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží účastník dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být
zřejmé, že účastník splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.

7. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona prokáže účastník, který
předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže účastník, který
předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu soutěže o návrh, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI
Účastník v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku navazující na soutěž o návrh. Čestné prohlášení bude
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a z jeho obsahu musí vyplývat, že
účastník splňuje požadavek zadavatele. Pokud za účastníka jedná osoba odlišná od osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.
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9. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením následujících dokladů a
dokumentů:
9.1. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
Dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:
Účastník předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby/osob, jež je/jsou autorem/autory
soutěžního návrhu, jež se bude/budou jako autor/autoři podílet na plnění předmětu veřejné zakázky
navazující na soutěž o návrh (dále jen „autor“/“autoři“).
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:
Účastník prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaného profesního
životopisu, dokladu o vzdělání a čestného prohlášení o odborné způsobilosti autora/autorů.
Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení autora, nejvyšší dosažené
vzdělání, přehled dosavadní profesní praxe v posledních 10 letech (zejména uvedením projektů, na
kterých se autor v posledních 10 letech osobně podílel), vlastnoruční podpis autora.
Čestné prohlášení o odborné způsobilosti autora musí obsahovat: identifikaci jednotlivých návrhů
(název projektu, předmět, rozsah apod.) zpracovaných autorem, identifikaci objednatelů těchto
návrhů, dobu zpracování návrhů, údaje o realizaci návrhu (byl-li realizován), uvedení funkce (pozice)
autora při realizaci návrhu (byl-li realizován), kontaktní osobu (spolu s uvedením tel. č., e-mailu, či
jiného vhodného kontaktního údaje), u které je možné tyto informace ověřit, vlastnoruční podpis
autora.
Z předložených dokladů (strukturovaný profesní životopis, doklad o vzdělání, čestné
prohlášení) musí jednoznačně vyplývat, že autor splňuje minimální úroveň níže uvedených
požadavků zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci.
Vymezení minimální úrovně vzdělání a odborné kvalifikace dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Účastník splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud autor/autoři splňuje/splňují následující
požadavky zadavatele, a to:
1) Vysokoškolské vzdělání architektonického směru v některé z následujících oblastí:
Architektura, design, výstavnictví, scénografie
2) Praxe min. 5 let v oboru v některé z následujících oblastí: design, výstavnictví,
scénografie, architektura
3) Referenční zakázky – autor byl v posledních 10 letech autorem alespoň 3 návrhů
obdobného charakteru jako soutěžní návrh, z nichž alespoň 1 byl realizován. Návrhem
majícím obdobný charakter a rozsah jako soutěžní návrh se rozumí soutěž s charakterem
edukativního obsahu, zábavné expozice, vzdělávacího programu či expozice Autor
předloží čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku zadavatele. Finanční rozměr
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následné realizované zakázky, pro kterou autor návrh zpracoval, nebyl nižší než 10 mil
Kč.
4) Referenční zakázky – autor byl v posledních 10 letech autorem alespoň 3 tematicky
zaměřených výstav (napsal jejich scénář), z nichž alespoň 1 byla realizována. Autor
předloží čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku zadavatele.

V ……. dne …

……………………………………………………………………………………
(podpis osoby jednající jménem zadavatele)
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