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Příloha č.1 k PS 004

Dotazník pro kvalifikaci stavebních dodavatelů

Identifikační údaje
Název:
Žadatel –
právnická osoba
Sídlo:
(klient)
Žadatel – fyzická
Jméno, příjmení, příp. obchodní firma:
osoba (klient)
Bydliště, příp. místo podnikání:
Obor podnikání
dodavatele
Zapsáno v obchodním rejstříku u
soudu v
Zapsáno v živnostenském rejstříku u

, vložka

pod č.

IČ:
Právní forma stavebního dodavatele:

DIČ:
Rok vzniku:

Členství v profesní asociaci :
Členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
Bankovní spojení :
Statutární orgán nebo všichni členové statutárního
orgánu:

č. účtu:

telefon :
Jméno zástupce pověřeného jednáním s COK:

e-mail :
funkce:

telefon:

, oddíl

e-mail

funkce:

fax:

Nepovinné údaje
Roční obrat za stavebního dodavatele za 3 předešlé finanční roky v mil Kč (bez DPH) celkem :
rok
obrat
rok
obrat
rok
obrat

Roční obrat v oblasti stavebnictví za stavebního dodavatele za 3 předešlé finanční roky v mil Kč (bez
DPH) celkem :
rok
obrat
rok
obrat
rok
obrat
Přepočtený počet pracovníků firmy v oblasti stavebnictví jednotlivě v posledních 3 letech
rok

počet

rok

počet

rok

počet

Soupis druhů stavebních činností, pro které se žádá o certifikaci (viz Příloha č.1 k PS 005)
NACE
Stavebnictví
Třída
Popis
Poznámky

Základní informace o stavu zavedení systému managementu jakosti (systému QMS) - nepovinné
Má stavební dodavatel certifikován systém managementu jakosti (systém QMS) pro
oblast stavebnictví?
Od kdy je systém managementu jakosti v organizaci zaveden?
Má stavební dodavatel certifikován EMS
Od kdy je EMS v organizaci zaveden?
Má stavební dodavatel certifikován systém OHSMS ?
Od kdy je OHSMS v organizaci zaveden?

ano
rok
ano
rok
ano
rok

ne
ne
ne

Přílohy předkládané žadatelem o certifikaci k Dotazníku k prokázání plnění předpokladů (podle
PS 003 – Kvalifikační předpoklady Pravidel systému):
1. Základní kvalifikační předpoklady
 Výpis z evidence Rejstříku trestů pro dodavatele a pro statutární orgán nebo každého jeho
člena prokazující splnění předpokladu z Pravidel systému PS 003 - k bodu a); b); l)
 Čestné prohlášení– k bodu c);d);e);g); i);j); k)
 Potvrzení příslušného finančního úřadu - k bodu f)
 Čestné prohlášení - k bodu f) ve vztahu ke spotřební dani
 Potvrzení místně příslušné České správy sociálního zabezpečení - k bodu h).
 Doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání žádosti.

2. Profesní kvalifikační předpoklady
 Výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dnů) – k bodu 2a).
 Výpis z údajů veřejné části Živnostenského rejstříku, případně další doklady podle
platných právních předpisů – k bodu 2b).
 Čestné prohlášení o dosaženém nejvyšším vzdělání - k bodu 2c).
 Osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT, další osvědčení dle volby – k bodu 2c).
 Certifikát NBÚ pro konkrétní stupeň utajení na konkrétní osoby – k bodu 2d).

3. Technické kvalifikační předpoklady
 Seznam nejvýznamnějších stavebních prací - k bodu 3a).
 Seznam techniků či technických útvarů – k bodu 3b).
 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – k bodu 3c).
 Opatření v oblasti řízení ochrany životního prostředí – k bodu 3d).
 Přehled průměrného počtu zaměstnanců, z toho vedoucích zaměstnanců – k bodu 3e).
 Přehled provozních a technických zařízení – k bodu 3f). – V certifikátu nebude běžně
uváděn, dodavatel bude předkládat na konkrétní zakázku samostatně. Uvádí se do
certifikátu pouze na přání dodavatele.
 Přehled provozních a technických zařízení – k bodu 3f) - V certifikátu nebude běžně
uváděn, dodavatel bude předkládat na konkrétní zakázku samostatně. Uvádí se do
certifikátu pouze na přání dodavatele jmenovitě rozhodující provozní zařízení.
4. Kvalifikační požadavky, které může vyžadovat sektorový zadavatel (nepovinné)
Předkládá se pouze, pokud dodavatel požaduje uvedení těchto skutečností v certifikátu.
Pojistná smlouva - k bodu 4a).
Zpráva auditora, Rozvaha v plném znění – k bodu 4b)
Údaj z rozvahy o výši vlastního kapitálu (čestné prohlášení) - k bodu 4c).
Certifikát managementu kvality k bodu 4d).
Certifikát EMS - k bodu 4e)
V certifikátu lze uvést na přání dodavatele i další údaje, související s prokázáním splnění
kvalifikačních předpokladů po předložení příslušných dokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, výpis z
obchodního rejstříku a certifikát NBÚ nesmí být ke dni podání žádosti o certifikaci starší 90
dnů. Veškeré doklady se předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.
Pokud se doklady certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci nepředloží v originále či v úředně
ověřené kopii, budou předány ověřené kopie COK při auditu.
Žadatel prohlašuje:
• že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné,
• že je obeznámen se všemi pravidly a postupy Systému certifikovaných stavebních
dodavatelů a bude je respektovat,
• že si je vědom skutečnosti, že při nenaplnění požadavků rozhodných pro udělení
certifikátu může být účinnost certifikátu zrušena nebo změněna.
Žadatel se zavazuje:
• vyhovět požadavkům na prokázání splnění kvalifikace a předložit všechny informace
nezbytné pro její posouzení,
• neprodleně informovat certifikační orgán pro kvalifikaci o takových změnách, které u něj
nastaly a které by měly za následek neprokázání kvalifikačních předpokladů ve
stanoveném rozsahu. (Tento závazek platí i po obdržení certifikátu.)

Dotazník vyplnil

Datum:
(jméno, funkce, podpis)

Datum:
jméno, funkce, podpis statutárního zástupce

Otisk razítka

