Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

„Dodávka mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“

Zadavatel, Národní zemědělské muzeum, s. p. o., se sídlem Kostelní 1300/44, Praha
7, IČO: 750 75 741, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání
kvalifikace ve výběrovém řízení na zadání zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem „Dodávka mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“.
Veřejná zakázka není v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadávána
v zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ, nicméně výběrové řízení je realizováno podle zásad
uvedených v § 6 ZZVZ a v souladu s „Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro
všechny specifické cíle a výzvy“ a „Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce,
specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví“ vydání 1.3 dle platného znění („Pravidla“) vydanými v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. Analogicky může být užito některých ustanovení
ZZVZ.

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI

1.1. Základní údaje o zadavateli
Zadavatel:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

právní forma

státní příspěvková organizace

Sídlo:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:

75075741

Osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:

doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D.

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné
zakázky
Zmocněná osoba:

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát

Sídlo:

Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2

IČ:

71466126

DIČ:

CZ7905280460

Kontaktní osoba

Natálie Macháčková

Tel.:

+420 224 283 733

E-mail:

zakazky@akjns.cz

Kontaktní adresa zadavatele
pro veškeré úkony související
se zadávacím řízením

Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2
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2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks mobilního tryskacího zařízení a jeho příslušenství,
dle níže uvedené specifikace s uvedením požadovaných parametrů a vlastností. Předmět plnění je
nakupován v rámci projektu „Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice“,
registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560.
Mobilní tryskací zařízení musí obsahovat minimálně tuto výbavu:
1) Mobilní mikrotryskací zařízení (1 ks)
- s technologií nízkotlakého tzv. mikroabrazivního čištění s unikátní rotační tryskou,
- součástí tryskacího zařízení je tlaková nádoba a zásobník na abrazivo – min. objem 10 litrů,
- standardní tryska průměr 3 mm (borkarbidová, tzv. Venturyho),
- regulátor tlaku s nanometrem, dekompresní ventil, pneumatický bezpečnostní přerušovač,
- průměr 3mm abrazivzdorná hadice,
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.
2) Komplet minirotační hlavice pro mokré i suché čištění (1ks)
- borkarbidové mini-rotační tělísko,
- borkarbidová tryska průměr 3 mm,
- miniventil s regulátorem pro mokré čištění,
- nerez prstýnek pro mokré čištění, pryžový prstýnek pro suché čištění.
3) Borkarbidová náhradní tryska (1 ks) – průměr 3mm
4) Filtr s aktivním uhlím (1ks)
- vysoce výkonný filtr určen pro připojení ke všem typům přetlakových tryskacích kukel,
- obsahuje dýchací vzduchový regulátor a rychlospojky,
- přizpůsobený standardům AS1715, EN12021 a ISO8573, možnost připojení 2 kukel najednou.
5) Přetlaková tryskací kukla (1ks)
- lehká, robustní ochranná helma s molitanovou výstelkou a širokým průzorem,
- obsahuje zařízení na regulaci tlaku a nylonovou ochrannou vestu
- součástí jsou 3 štítky - vnitřní chrání zrak pracovníka, druhý je pro orámování helmy a třetí je
vnější štítek – strhávací folie, která zachytává nečistoty a odražené abrazivo, tato folie se mění
dle potřeby.
6) Strhávací folie k přetlakové tryskací kukle (50 ks)
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-

vnější štítek pro tryskací kuklu

7) Membránový bezolejový kompresor (1ks)
- maximální tlak 6 barů,
- výkon min. 2 x 2,2 kW,
- sací výkon min. 1000 l/min,
- výstupní výkon min. 360 l/min, 400 V, do 100 kg,
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.
8) Kondenzační sušička (1ks)
- pro dokonalé odstranění kondenzátu z tlakového vzduchu z kompresoru,
- kapacita min. 2 m3 vzduchu/min,
- kompatibilní s výkonem dodávaného kompresoru,
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.
(dále jen „předmět plnění“).
Dodavatel je povinen dodat ke každému kusu předmětu plnění veškeré potřebné součástí a instalační
materiál (příslušenství) zajišťující plnou funkčnost jednotlivých kusů plnění.
Součástí předmětu plnění je rovněž i zaškolení obsluhy stroje.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém
případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

2.2 Předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 356.000,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem, který
v řízení o zadání veřejné zakázky podá nejvhodnější nabídku.
Vybraný dodavatel dodá předmět plnění na základě smlouvy uzavřené se zadavatelem do 10
kalendářních dní ode dne doručení výzvy objednatele k dodání předmětu plnění. Zadavatel předpokládá
odeslání výzvy k dodání předmětu plnění v dubnu 2019.
Místem plnění veřejné zakázky je Náměstí Svobody 8, 691 42 Valtice, nebude-li zadavatelem určeno
jinak.
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KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

3.

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti analogicky dle
ZZVZ a dle níže uvedených požadavků zadavatele.
Dodavatel prokáže splnění způsobilosti a kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že příslušný dodavatel splňuje způsobilost dle požadavků zadavatele. Dodavatel může
použít vzor uvedený v příloze této výzvy. Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou; není-li v
daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou
nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
Z prohlášení musí vyplývat, že dodavatel


nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (tento kvalifikační předpoklad splňuje jak dodavatel jako
právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu, a současně je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, potom i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele),
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele,
disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.








Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném účastníkovi před podpisem smlouvy předložení
originálů či úředně ověřených kopií níže uvedených dokladů, přičemž nesplnění této povinnosti se
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavřením smlouvy analogicky ve smyslu příslušných
ustanovení ZZVZ:
-

výpis z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán.
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4.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v jednom originále, písemné formě, v českém jazyce, v listinné podobě.
Dodavatel je povinen uvést ve své nabídce podrobnou specifikaci nabízeného plnění, tedy jednotlivých
požadovaných částí předmětu plnění, ze které musí vyplývat, že nabízené části předmětu plnění splňují
veškeré požadavky zadavatele na předmět plnění.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
1. Krycí list nabídky (ve znění dle přílohy této zadávací dokumentace).
2. Příp. plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními
orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním
nabídky za dodavatele, nebo za sdružení.
3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
5. Podrobná specifikace nabízeného plnění.
Dodavatel předloží nabídku v jednom originále, zadavatel doporučuje zpracovat a podat nabídku též v
jedné kopii a přiložit jako součást nabídky i CD s elektronickou verzí nabídky a návrhem smlouvy ve
formátu umožňujícím změny.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka
nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídku podá dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela
neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:

[Poštovní adresa dodavatele]

„Dodávka mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“
Neotevírat před termínem otevírání obálek!

6

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací dodavatele, pod ní bude
výrazným způsobem uveden název veřejné zakázky a níže text „NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!“. Poštovní adresa místa pro předání Nabídek bude obvyklým způsobem uvedena
v pravém dolním rohu (viz výše uvedený vzor).

5.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním (a jediným) hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky analogicky dle § 114 ZZVZ, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude stanoveno tak, že jako nejvhodnější nabídka na plnění
veřejné zakázky bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu, další pořadí nabídek bude
určeno seřazením nabídek dle výše nabídkové ceny.
Před samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska mimořádně nízké nabídkové
ceny analogicky dle ustanovení § 113 ZZVZ.

6.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ
CENY

6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za poskytnutí dodávek, které jsou předmětem této veřejné zakázky,
v souladu s touto zadávací dokumentací a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez daně
z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena bude strukturována v níže předepsaném členění.
Nabídková cena za provedení předmětné veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy.
Uvedená celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou
v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen předložit v rámci nabídky níže uvedený, vyplněný, položkový rozpočet:

Nabídková
jednotková
cena (za 1 ks)

Nabídková cena za
poptávaný počet ks
bez DPH

Mobilní mikrotryskací zařízení

(1 ks)
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DPH (v
CZK; za
příslušný
počet ks)

Nabídková
cena za
poptávaný
počet ks včetně
DPH

Komplet minirotační hlavice pro

(1 ks)

mokré i suché čištění
Borkarbidová náhradní tryska

(1 ks)

Filtr s aktivním uhlím

(1 ks)

Přetlaková tryskací kukla

(1 ks)

Strhávací
folie
tryskací kukle

k přetlakové

Membránový

(50 ks)

bezolejový

(1 ks)

kompresor
Kondenzační sušička

(1 ks)

CELKEM

Bude předmětem
hodnocení (červené
pole nahraďte
nabídkovou cenou)

Účastník je povinen ocenit všechny položky uvedené ve shora uvedeném položkovém rozpočtu.
Žádná z položek nesmí být oceněna nulou.

7.

OSTATNÍ INFORMACE

7.1 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky
Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese AK Janstová, Smetana & Nevečeřal,
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin.
Nabídky je možné podávat nejpozději do 9. 1. 2019 do 10.00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese (a
to i nabídky zaslané poštou). Na nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek
se pohlíží, jako by nebyly podány.

Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

7.2 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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Zadavatel uveřejní, odešle, nebo předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozí věty. Pokud zadavatel na
žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou
v předchozí větě. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně.
Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace/zadávacích
podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací
podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

7.3 Práva a výhrady zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.



Výběrové řízení může být ukončeno, resp. zrušeno i bez uvedení důvodu.



Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v návaznosti na
dodatečné informace poskytnuté dodavatelům.



Zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatelé vynaloží v
souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení.



Délka lhůty, po kterou účastníci řízení nesmí z řízení odstoupit a jsou vázáni svými nabídkami je
stanovena v délce 90 kalendářních dnů; počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání
nabídek.




Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.



Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.



Nabídku nelze považovat ani za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy, ani za návrh na uzavření
smlouvy. Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na
předmět zakázky a rovněž tak výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem právní vztah. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho
účasti na tomto výběrovém řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a jejím

konečném znění.


Zadavatel i dodavatelé jsou povinni nakládat se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty
v průběhu výběrového řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které jsou veřejně
dostupné). Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení na veřejnou zakázku, zejména pak
jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání
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veřejné zakázky.

8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v
závazném textu návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy v listinné podobě a dále v elektronické podobě na datovém
mediu (CD nebo DVD) ve formátu, který je možno číst a upravovat za pomocí produktů sady MS Office v
podobě, která umožňuje provádění změn textu.
Účastníci jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto:
[doplní účastník]. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto
právnímu úkonu oprávněnou.
Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami
stanovenými touto Zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu smlouvy účastníkem.
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost před podpisem smlouvy změnit znění smlouvy, avšak pouze
v takovém rozsahu, který nezapříčiní zásadní změnu poměrů smluvních stran a předmětu smlouvy.
podepsal
JUDr. Tomáš Digitálně
JUDr. Tomáš Nevečeřal
2018.12.21
Nevečeřal Datum:
11:36:13 +01'00'

___________________________
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci

Přílohy:
Příloha č. 1 – Kupní smlouva (samostatný dokument)
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení

10

PŘÍLOHA Č. 2 – KRYCÍ LIST NABÍDKY
PODANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM
„Dodávka mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“
Účastník
Název

Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní
styk
Právní forma účastníka /
spisová značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ
Osoba oprávněná
jednat za účastníka
Ukázka vlastnoručního
podpisu osoby
oprávněné jednat za
účastníka
Kontaktní osoba
(tel., e-mail)
Nabídka účastníka obsahuje celkem ______ ručně číslovaných listů, včetně číslování na originálech či
úředně ověřených opisech dokumentů.
Jakožto účastník dále prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné
zakázky s názvem „Dodávka mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“ zahrnuje veškeré
náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu
platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací
dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Součástí nabídkové ceny je komplexní zaškolení personálu.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dále rovněž prohlašuji, že mnou uvedené
hodnoty příp. dalších hodnotících kritérií jsou realistické a budou z mé strany dodržovány po celou
dobu trvání veřejné zakázky.

Hodnotící kritérium

Nabízená hodnota

celková nabídková cena (v CZK) vč. DPH
výše DPH (v CZK)
Celková nabídková cena (v CZK) bez DPH

bude předmětem hodnocení

Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení,
funkce

Razítko, datum
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů

Společnost: [doplní účastník] [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ], jednající
[doplní účastník] [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto účastník výběrového řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka
mobilního tryskacího zařízení pro NZM Valtice“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který, resp. kterému:
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (tento kvalifikační předpoklad splňuje jak dodavatel jako
právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu, a současně je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, potom i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárního orgánu dodavatele),
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedenou PROFESNÍ ZPŮSOBILOST požadovanou
zadavatelem, tj. disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V…………….. dne……………….

------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce

