ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

30842/2016-900000-090

DATUM

Ing. Foukalová/261 332 517

16.6.2016

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
a prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále
jen „ZVZ“), s názvem:
„Dodávky reflexních bund pro příslušníky CS ČR“
I.

II.

Identifikační údaje zadavatele
název zadavatele:

Česká republika - Generální ředitelství cel

IČO zadavatele:

71214011

DIČO zadavatele:

CZ71214011

sídlo zadavatele:

Budějovická 7, 140 96 Praha 4

osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Ing. Renata Dohnalová, ředitelka odboru 13 GŘC
Hospodářská správa

profil zadavatele

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html

Předmět veřejné zakázky

(1)

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky reflexních bund pro příslušníky
Celní správy České republiky v letech 2016 - 2020. Předmět veřejné zakázky je blíže
vymezen v Příloze č. 1 této výzvy - Specifikace reflexní bunda (tato specifikace bude
tvořit přílohu č. 1 rámcové smlouvy s vybraným uchazečem) a v Příloze č. 2 této výzvy
– Závazný vzor rámcové smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“).

(2)

Předmět veřejné zakázky dle číselníku CPV NIPEZ (kód NIPEZ): 18224000-5
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(3)

(4)

III.

IV.

V rámci této veřejné zakázky uzavře zadavatel rámcovou smlouvu ve smyslu
§ 11 zákona s jedním uchazečem (vybraným dodavatelem), která bude upravovat
podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se
dodávek reflexních bund zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, s tím, že
zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě
písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy
vybraným dodavatelem v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) zákona.
Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního
limitu ve výši 3 685 999,- Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane
dříve.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
(1)

Místo plnění veřejné zakázky je uvedeno v čl. III odst. 1. Závazného vzoru rámcové
smlouvy.

(2)

Doba plnění veřejné zakázky je uvedena v čl. III odst. 2. Závazného vzoru rámcové
smlouvy.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
(1)

(2)

(3)

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné
zakázky a musí být cenou konečnou a platnou po celou dobu platnosti smlouvy.
Nabídková cena musí být doplněna do Závazného vzoru rámcové smlouvy. Změna
nabídkové ceny je možná pouze v souvislosti s legislativních změnou týkající se sazby
DPH.
Nabídková cena musí být zpracována podle členění v následující tabulce. Všechny
položky v tabulce musí být vyplněny. Objem reflexních bund (předpokládaný počet
kusů) je pouze orientační a je stanoveny pouze pro vymezení celkové nabídkové ceny
tak, aby mohly být hodnoceny srovnatelné nabídky. Zadavatel upozorňuje, že uvedené
objemy nemusí být v průběhu plnění na základě rámcové smlouvy naplněny anebo
mohou být překročeny (s ohledem na aktuální potřeby zadavatele, jednotkové ceny
vybraného uchazeče a celkový finanční limit). V roce 2016 je předpokládaný odběr
reflexních bund v objemu 360 ks.
Nabídková cena za jeden ks reflexní bundy nesmí přesáhnout částku 1 900,- Kč bez
DPH, tj. 2 299,- Kč včetně DPH.

Obsah
nabídkové
ceny

Nabídko
vá cena
za 1 ks

Nabídková
cena za
1 ks

v Kč
bez DPH

v Kč
s DPH

Reflexní
bunda
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V.

Požadavky na způsob zpracování nabídky
(1)

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

(2)

Zadavatel žádá uchazeče, aby svou nabídku předložil v listinné podobě ve dvou
písemných vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno jako „Originál“ a jedno jako
„Kopie“, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce, a dále, aby svou
nabídku předložil také v elektronické podobě na CD. Zadavatel dále žádá uchazeče,
aby návrh rámcové smlouvy předložil také v elektronické podobě na CD ve formátu
.doc nebo .docx.

(3)

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce.

(4)

Zadavatel žádá uchazeče, aby jednotlivé listy nabídky včetně příloh řádně očísloval
vzestupnou číselnou řadou a pevně svázal tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné
manipulaci s nabídkami.

(5)

Zadavatel žádá uchazeče, aby ve své nabídce předložil také krycí list nabídky
zpracovaný dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

(6)

Součástí nabídky musí být návrh rámcové smlouvy zpracovaný dle Závazného vzoru
rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za
uchazeče. Závazný Vzor smlouvy obsahuje textová pole označená „[DOPLNÍ
UCHAZEČ]”, která uchazeč doplní o relevantní údaje a hodnoty. Návrh smlouvy
uchazeč předloží včetně příloh. Uchazečem doplněné údaje a hodnoty musí být plně
v souladu se všemi podmínkami této výzvy a nabídkou uchazeče a nesmí měnit smysl,
význam ani účel smluvních ustanovení Závazného vzoru rámcové smlouvy.

(7)

Součástí nabídky musí být referenční vzorek reflexní bundy. Vzorek může být zabalen
spolu s nabídkou, případně samostatně (odděleně od nabídky) – v tom případě musí
být na obalu označen slovem „VZOREK“, ostatní označení je stejné jako u obálky
s nabídkou. Vzorek musí odpovídat specifikaci reflexní bundy uvedené v příloze č. 1.

(8)

Součástí nabídky musí být doklad o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů.

(9)

Součástí nabídky musí být v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ také
-

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele,

-

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,

-

prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor čestného prohlášení k § 68 odst. 3 ZVZ tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

VI.

Požadavky na kvalifikační předpoklady
(1)

V nabídce uchazeč doloží v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ alespoň prostou kopii čestného
prohlášení o tom, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v odst. 2 a 3 tohoto
článku výzvy. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 výzvy je třeba opravit článek ve
Vzoru.

(2)

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, doloží před jejím
uzavřením originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
a)

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ; uchazeč prokazuje
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ
předložením dokladů podle § 53 odst. 3 ZVZ (vzor čestného prohlášení k těm
základním kvalifikačním předpokladům, jejichž splnění uchazeč prokazuje
předložením čestného prohlášení, tvoří přílohu č. 6 výzvy),

b)

profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ; uchazeč prokazuje
splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
-

výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,

-

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze
živnostenského rejstříku),

(3)

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, doloží dále před jejím
uzavřením originál nebo úředně ověřenou kopii čestného prohlášení o své ekonomické
a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení je
přílohou č. 6 výzvy.

(4)

Nesplnění povinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření rámcové smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

(5)

Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82 ZVZ, prokázat také předložením originálu nebo úředně ověřené
kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek
stanovených v § 127 ZVZ nebo předložením originálu nebo úředně ověřené kopie
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za
podmínek stanovených v § 134 ZVZ, případně předložením originálu nebo úředně
ověřené kopie výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě
příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v § 143 ZVZ.

(6)

Dle § 51 odst. 4 ZVZ pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle
§ 82 ZVZ, je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
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a)

originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základního
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a

b)

originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) ZVZ.
Dle § 69 odst. 2 ZVZ uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.
Dle § 69 odst. 3 ZVZ pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně
s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu
zadavatel bezodkladně oznámí uchazeči.
(7)

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni
uchazeči společně.

(8)

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 ZVZ společně
několika uchazeči, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.

(9)

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem.
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž
splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce (§ 51 odst. 7 ZVZ).
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(10) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.

VII.

Hodnotící kritérium
(1)

Základním hodnotícím kritériem, podle kterého budou nabídky uchazečů hodnoceny, je
nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková cena dle tabulky v čl. IV odst. 3 této
výzvy v Kč s DPH.

(2)

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(3)

V případě, že dvě a více nabídek budou obsahovat stejnou nejnižší nabídkovou cenu,
bude jako nejvhodnější vybrána ta z nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou cenou,
která byla doručena zadavateli dříve.

VIII. Další podmínky a práva zadavatele

IX.

(1)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

(2)

Ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 a 76 odst. 6 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo
oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

(3)

Ve smyslu ustanovení § 81 odst. 4 ZVZ si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

(4)

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ.

(5)

Uchazeči nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí
v zadávacím řízení.

(6)

Uchazeč je vázán nabídkou 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(7)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob.

Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena v listinné
podobě nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v pracovní dny
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(pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hod. a pátek 8:00 - 14:00 hodin)
do podatelny v sídle zadavatele na adrese Budějovická 7, 140 96 Praha 4, anebo v elektronické
podobě prostřednictvím datové zprávy do datové schránky zadavatele (identifikátor datové
schránky zadavatele je 7puaa4c) nebo na elektronickou adresu zadavatele podatelna@cs.mfcr.cz

X.

XI.

Předložení nabídky
(1)

Nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě. Nabídka se podává v uzavřené
obálce. Na přední straně musí být obálka označena čitelně nadpisem: „Veřejná
zakázka - Dodávky reflexních bund pro příslušníky CS ČR - NEOTEVÍRAT - SO
090 Veřejných zakázek“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je
možné dle § 71 odst. 5 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(2)

Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele, nebo předána
osobně v pracovní dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do
15:00 a pátek: od 8:00 do 14.00 hodin) do podatelny na adrese sídla zadavatele:
Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, a to
nejpozději do 19. 7. 2016, 10:00 hodin. Podmínka doručení nabídky není splněna
podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 7. 2016, 10:00 hodin v budově sídla
Generálního ředitelství cel na adrese Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Příloha č. 1 - Specifikace reflexní bundy
Příloha č. 2 – Závazný vzor rámcové smlouvy
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení k § 68 odst. 3 ZVZ
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3
ZVZ (v nabídce)
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §
53 ZVZ, jejichž splnění uchazeč prokazuje předložením čestného prohlášení a o ekonomické
a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (před uzavřením smlouvy)

Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy
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podepsáno elektronicky

Příloha č. 3 Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem

„Dodávky reflexních bund pro příslušníky CS ČR“

uchazeč
obchodní firma/
název/jméno a příjmení:
sídlo/místo podnikání
uchazeče:

jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:

IČO:
DIČO:
datová schránka:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
telefonní spojení:
e-mailová adresa:
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Obsah
nabídkové
ceny

Nabídko
vá cena
za 1 ks

Nabídková
cena za
1 ks

v Kč
bez DPH

v Kč
s DPH

Reflexní
bunda

V

Nabídková cena Nabídková cena
bez DPH
s DPH
(způsob určení:
(způsob určení:
Předpoklá nabídková cena za nabídková cena
za 1 ks v Kč
daný počet 1 ks v Kč bez DPH
kusů po
X
s DPH
dobu
předpokládaný
X
platnosti
počet ks po dobu předpokládaný
počet ks po
smlouvy platnosti smlouvy)
dobu platnosti
smlouvy)

2155

dne

.................................................................................................
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení k § 68 odst. 3 ZVZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)
Název veřejné zakázky: „Dodávky reflexních bund pro příslušníky CS ČR“
Dodavatel:

obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
sídlo/místo podnikání:

jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:

IČO:

v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ:


předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
třech (3) letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele:

/ALTERNATIVNĚ/
čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů
v posledních třech (3) letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním,
funkčním či obdobném poměru u zadavatele;


prohlašuje, že má formu akciové společnosti a předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek:

/ALTERNATIVNĚ/
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prohlašuje, že nemá formu akciové společnosti,


V

čestně prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
dne

.................................................................................................
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 ZVZ
(v nabídce)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)
Název veřejné zakázky: „Dodávky reflexních bund pro příslušníky CS ČR“
Dodavatel:

obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
sídlo/místo podnikání:

jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:

IČO:
čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v čl. VII odst. 2 a 3 výzvy dotčené
veřejné zakázky.
V

dne

.................................................................................................
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
ZVZ, jejichž splnění uchazeč prokazuje předložením čestného prohlášení a o ekonomické
a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (před uzavřením smlouvy)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), jejichž splnění uchazeč prokazuje předložením
čestného prohlášení a o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ
Název veřejné zakázky: „Dodávky reflexních bund pro příslušníky CS ČR“

Dodavatel:

obchodní firma/název/jméno
a příjmení:
sídlo/místo podnikání:

jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:

IČO:
a)

v souladu s § 53 odst. 1 a § 53 odst. 3 ZVZ čestné prohlašuje, že


nenaplnil v posledních třech (3) letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ),



vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech (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
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ),



není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ),



nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ve vztahu ke spotřební dani,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
(§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ),



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 dodavatele
(§ 53 odst. 1 písm. g) ZVZ),
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b)

V



nebyl on nebo jeho odpovědný zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele,
pokud
dodavatel
vykonává
činnost
jejich
prostřednictvím,
v posledních třech (3) letech pravomocně disciplinárně potrestán či jim nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů
(§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ), (správce VZ uvede pouze v případě, je-li požadováno
prokázání odborné způsobilosti dle § 54 písm. d) ZVZ)



není veden v rejstříku
(§ 53 odst. 1 písm. j) ZVZ),



mu nebyla v posledních třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) ZVZ),
a že



nebyla v posledních třech (3) letech vůči němu zavedena dočasná správa nebo
v posledních třech (3) letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (§ 53 odst. 1 písm. l)
ZVZ),

osob

se

zákazem

plnění

veřejných

zakázek

čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou
zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ),
dne

.................................................................................................
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za uchazeče
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