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Výzva 
 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb.,   o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ )   
 
 
Ve věci zadání veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení Vás 
 

v y z ý v á m 
 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce pro akci  
„PAVILON G2 – Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo 
vysoce nakažlivými nemocemi ve fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou“.  
 

č.j. zakázky CZ 0168 
 
1. 

 
Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Úřední název  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
Poštovní adresa Vídeňská 800 
Obec Praha  4                                     
PSČ 140 59 
Stát CZ 
Vyřizuje Jana Svobodová                                  
Email jana.svobodová@ftn.cz 
Telefon +420 234 333 678, +420 777 600 448 
Fax +420 241 721 260 
WWW www.ftn.cz 
IČ 00064190 
DIČ CZ00064190 
 
Datum vystavení:  18. 8. 2009 
 
2. 
 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce

Součástí stavebních prací jsou bourací práce, podle bouracího plánu – viz Zadávací 
dokumentace (vybourání některých stávajících zděných příček, vybourání otvorů pro nové 
dveře, vybourání prostupů pro VZT potrubí), vybudování nových konstrukcí, podlah, vnitřních 
povrchů, podhledů, stropních kotevních desek, výplní otvorů a vnitřního vybavení. – Blíže viz 
Zadávací dokumentace. 

 pro akci  „PAVILON G2 – Dětská 
izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými 
nemocemi ve fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou“ jsou stavební úpravy 
v přízemí dětské kliniky v pavilonu G2, oddělení JIP.  
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3. 
Průvodní a Technická zpráva k projektové dokumentaci je obsažena v příloze č. 5 výzvy. 
Úplnou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr obdrží účastníci při prohlídce místa plnění – 
blíže viz kapitola. 8. této výzvy. 

Zadávací dokumentace ZD 

 
 
4. 
 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy k podání 
nabídky a prokázání kvalifikace zaslané v rámci Zjednodušeného podlimitního řízení a končí 
dnem 7. 9. 2009 ve 14 hod. 
 
Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4, budova 
ředitelství pavilon D, přízemí. Nabídky je možno podat osobně v podatelně v pracovních 
dnech od 8,00 hod. do 14,00 hod. nebo je zaslat doporučenou poštou na výše uvedenou 
adresu zadavatele tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty 
k podání nabídek.  
 
Nabídka bude předána písemně v jedné řádně uzavřené obálce označené „ Veřejná zakázka 
nnaa  ssttaavveebbnníí  pprrááccee::  PAVILON G2 – Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty    
s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi ve FTNsP  - NEOTVÍRAT“ a s adresou, 
na niž je možné zaslat podle §71 odst.6 zákona vyrozumění zájemci o tom, že jeho nabídka 
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

 
5. 
 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona 

Předpokladem pro hodnocení nabídek podaných v rámci tohoto zadávacího řízení je splnění 
kvalifikace. Každý zájemce musí splnit kvalifikaci v souladu s § 62 zákona č.137/2006 Sb.          
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že prokáže: 
 

A. 
Každý zájemce je povinen ve své nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů stanovených v § 53 zákona a to formou čestného prohlášení (§ 62 odst.2 zákona). 
Závazný vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č.3 této výzvy. 

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 
B. 

Každý zájemce je povinen ve své nabídce prokázat své profesní kvalifikační předpoklady dle     
§ 54 zákona písm.a) -Výpis z obchodního rejstříku,  písm.b)- doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

  
C. 

Každý dodavatel je povinen ve své nabídce prokázat své ekonomické a finanční kvalifikační 
předpoklady dle § 55 odst.1, písm.a) pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. s minimální pojistnou částkou 
1.500.000,00 Kč na jednu pojistnou událost. 

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 
D. 

Každý dodavatel musí dle § 56 odst. 3 písm.a) zákona předložit seznam stavebních prací 
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí 
a s uvedením jedné významné referenční zakázky z tohoto seznamu, která bude obsahovat: 

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
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1.osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo 

2.osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než  
veřejnému zadavateli, nebo 

3.čestné prohlášení dodavatele, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby 
získat z důvodů spočívajících na její straně 

 
Za významnou referenční zakázku na stavební práce přitom zadavatel považuje stavební práce 
obdobného charakteru. Při výběru v minulosti realizované referenční stavební zakázky uchazeč 
upřednostní reference na zakázky typu rekonstrukční stavební práce, kde byla požadována 
vysoká kvalita, spolehlivost a plnění termínů a zároveň zajištění souběžného provozu 
rekonstruovaného zařízení. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem musí mimo jiné obsahovat informaci o hodnocení kvality 
poskytovaných služeb dodavatelem příslušnému objednateli. Osvědčení musí obsahovat 
kontakt na osobu objednatele referenční zakázky, k ověření reference. 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:  
Zadavatel požaduje  
-  seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením 

jejich rozsahu a doby poskytnutí 
-  reference min. o jedné referenční zakázce v období za poslední 3 roky ve výši min. 5 mil. 

Kč. (Formou popsanou v D 1., 2. a 3. viz výše)  
 

E. 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

- Veškeré zájemcem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě zájemce se 
současným identifikačním číslem, nebo k osobě, která byla právním předchůdcem 
zájemce, který převzal veškeré závazky svého předchůdce, není-li u jednotlivých bodů 
uvedeno jinak. 

- Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále 
nebo úředně ověřené kopii (dle § 57 zákona), není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak.  

- Zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikace dle § 50 odst.1 písm. a), b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů ne starším 90 dnů. 

- Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí každý z nich splnit dle § 51 odst. 5 
zákona základní kvalifikační předpoklady dle §50 odst. 1 písm. a) a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni zájemci společně.  

- Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí zároveň v nabídce předložit originál 
nebo úředně ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni zájemci budou vůči 
zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků  vzniklých v souvislosti 
s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení 
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky 
zavázáni společně a nerozdílně. 

- Neprokáže-li zájemce stanoveným způsobem některé z kvalifikačních předpokladů nebo 
uvede neúplné či nepravdivé informace, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen. 

 
6. Údaje o hodnotících kriteriích podle § 78 zákona a způsob 

hodnocení nabídek 
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Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož 
nabídka 
obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky 
nejvýhodnější. Při posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona. 

Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky 
Dílčí kritéria a jejich váhy 

  váha kritéria 
1 kritérium Nejnižší nabídková cena 85 % 
2. kritérium Zkrácení termínu realizace   5 % 
3. kritérium Nejdelší záruční doba 10 % 

Nejnižší nabídková cena 
Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky (příloha č. 1 
této zadávací dokumentace) shodná s oceněným výkazem výměr a návrhem smlouvy o dílo. 

Zkrácení termínu realizace 
Předpokládaný začátek realizace je     5. 10. 2009 
Maximální konečný termín pro realizaci je               31. 1. 2010 
Kritériem pro hodnocení nabídky bude počet dní před požadovaným maximálním konečným 
termínem 
realizace, který je uveden v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) 
(příklad: termín dokončení realizace zakázky bude do 28.1 2010, tj. 2 dny před maximálním 
konečným termínem, tedy nabízený počet dní do krycího listu nabídky jsou 2 dny). 
Pokud nebude v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) jasně uvedené 
konečné datum pro dokončení stavby a jasně uveden počet dní před požadovaným 
maximálním konečným termínem realizace, ale jen např. délka realizace v měsících či týdnech, 
nebude hodnotící komise měsíce či týdny přepočítávat na počet dní před požadovaným 
maximálním 
konečným termínem, ale posoudí tuto skutečnost jako „nejhorší“ plnění daného kritéria 
vzhledem 
k ostatním a přiřadí mu hodnotu 0 (nula). 

Nejdelší záruční doba 
Hodnocena bude záruční doba v měsících uvedená v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této 
zadávací 
dokumentace) v celých měsících shodná se záruční dobou v návrhu smlouvy o dílo.  
Minimální požadovaná záruční doba na stavební práce je 36 měsíců

Způsob hodnocení 
. 

1.  Nabídková cena bude vyhodnocena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena zakázky bude 
hodnocena jako nejvýhodnější a nabídce s nejvýhodnější cenou bude přiřazeno 
hodnocení rovnající se váze kritéria cena, tedy 85% 

2.  Zkrácení termínu realizace (= počet dní, o které bude realizace zkrácena) bude hodnoceno 
tak, že nejvyšší nabídnutý počet dní bude hodnocen jako nejvýhodnější a bude mu 
přiřazeno hodnocení rovnající se váze kritéria Termín realizace, 

- Hodnocení ostatních nabídek bude 
stanoveno jako poměr nejvýhodnější ceny k dané hodnocené ceně x (krát) význam kritéria 
cena (= 85%). To znamená, že všechny ostatní nabídky ceny (kromě nejnižší nabídnuté 
ceny) budou mít hodnocení nižší než 85%. 

tedy 5% - Hodnocení 
ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr daného hodnoceného zkrácení 
k nejvýhodnějšímu (tedy nejvyššímu) nabídnutému počtu dní zkrácení x (krát) význam 
kritéria Termín realizace (= 5%). To znamená, že všechny ostatní nabídky termínu realizace 
(kromě nejvyššího zkrácení termínu realizace) budou mít hodnocení nižší než 5%. 



 

 5 

3.  Záruční doba (= počet měsíců, o které je záruční doba prodloužena) bude hodnocena tak, že 
nejvyšší nabídnutý počet měsíců bude hodnocen jako nejvýhodnější a bude mu 
přiřazeno hodnocení rovnající se váze kritéria Záruční doba, tedy 10% 

Hodnocení dosažená v jednotlivých kritériích se v těchto kritériích pro každou nabídku sečtou 
do jedné výsledné hodnoty. Na základě takto dosažených součtových hodnot se sestaví 
výsledné pořadí nabídek a nabídka s pořadím „1.“ (= s nejvyšší dosaženou hodnotou) je 
vyhodnocena jako nejvýhodnější! 

- Hodnocení 
ostatních nabídek bude stanoveno jako poměr dané záruční doby k nejvýhodnější (tedy 
nejvyšší) nabídnuté záruční době x (krát) význam kritéria Záruční doba (= 10%). To 
znamená, že všechny ostatní nabídky Záruční doby (kromě nejvyšší nabídnuté Záruční 
doby) budou mít hodnocení nižší než 10%. 

 

7. 

1.  Provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány měsíčně, k poslednímu dni v 
měsíci fakturou, a to na základě  „Zjišťovacího protokolu“ podepsaného odpovědnými 
zástupci dodavatele a odběratele. Zjišťovacím protokolem se rozumí soupis provedených 
prací a dodaných zařízení  za fakturované období. Vždy jej vypracuje zhotovitel a  
předkládá jej objednateli k odsouhlasení. Po dokončení celého předmětu díla bude na 
základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu zhotovitelem fakturována zbylá 
část ceny díla. Součástí předávacího protokolu bude také soupis vad, nedodělků a 
odchylek od realizační projektové dokumentace.. 

Obchodní podmínky 

2. Datum podpisu zjišťovacího protokolu se považuje za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění dle zákona o DPH. 

3. Objednatel bude hradit jednotlivé faktury na základě odsouhlasené měsíční fakturace, 
jejímž podkladem bude výkaz zjištění skutečně provedených prací (zjišťovací protokol) se 
splatností do 90 dnů od data doručení faktury objednateli. Celková cena díla bude 
uhrazena nejpozději do 31.3.2010 

4.    Každá faktura musí obsahovat náležitosti podle § zák. č. 235/2004 Sb. v platném  Znění a s 
přílohou faktury vzájemně odsouhlaseným a objednatelem schváleným soupisem prací a 
dodávek, včetně odkazu na ceníkové položky. 

5.   Jednotlivé faktury doručí zhotovitel vždy na adresu objednatele dle čl. I této smlouvy  buď 
osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty. 

6.   Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo  práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací,  ustanoveními této 
smlouvy nebo pokyny objednatele. 

7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo je 
faktura nebude obsahovat, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání platby na účet zhotovitele. 

Úplné znění Obchodních podmínek je obsaženo v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č.4) 
 
 
8. 

Dne 27. 8. 2009 v 9:00 hodin bude za možné účasti uchazečů (dodavatelů) a zástupce 
zadavatele, provedena prohlídka místa plnění zakázky. Sraz účastníků bude na adrese: FTNsP 

Prohlídka místa plnění díla dle §49 odstavce 4, zákona 
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Vídeňská 800, Praha 4, budova ředitelství pavilon D, zasedací místnost, 2.p.  Uchazeči během 
prohlídky obdrží úplnou zadávací dokumentaci (výkresová dokumentace a výkaz výměr) 
Uchazeč má možnost na základě prohlídky místa plnění požadovat po zadavateli dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 zákona. Písemná žádost o poskytnutí 
dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději   do 
2. 9. 2009. 
 
9. 
 

Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne, v souladu s §71 zákona, dne 8. 9. 2009 v 9:00 hodin 
v sídle zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4, budova ředitelství pavilon D, zasedací 
místnost, 2.p. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly 
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s §71 zákona) vždy maximálně 2 
osoby za každého dodavatele. Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby 
svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů. 
 
 
10. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pouze o výhodnějších 
podmínkách, které nabídne uchazeč oproti podmínkám stanovených zadavatelem v Zadávací 
dokumentaci. 

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 
zákona. 
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní od vystavení této výzvy (zadávací lhůta dle 
§43). 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. 
Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené   
s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro 
podání nevrací. 

11. 
Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii v písemné formě, v českém jazyce. 

Pokyny pro zpracování nabídky 

Všechny listy  nabídky budou prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec  bude po převázání 
přelepen zálepkou a opatřen podpisem a razítkem uchazeče, 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.  
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v závazném obsahu nabídky (viz příloha č.2 
této Výzvy) 
 
 
 
 
 

      
 

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA 
ředitel nemocnice 
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Příloha č.1:   Závazný vzor Titulního listu Nabídky 

Titulní list nabídky 
1. Identifikace zakázky 

Název zakázky  
Stavební práce pro akci  „PAVILON G2 – Dětská izolační lůžka 
resuscitační péče pro pacienty a infekčními nebo s vysoce 
nakažlivými nemocemi ve FTNsP“. 

Zadavatel Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,  
Vídeňská 800, 140 59 Praha 

2. Identifikační údaje uchazeče  
Obchodní firma    
IČ    
DIČ    
Sídlo/bydliště    
Osoby oprávněné za uchazeče jednat    
Kontaktní osoba uchazeče    
Telefon    
Fax    
Email    
Bankovní spojení    
Číslo účtu    

3. Nabídková cena 

Celková cena za provedení stavby 
Cena bez DPH [Kč] DPH  [Kč] Cena celkem  [Kč] 

   

4. Termín dokončení stavby 
Závazné datum dokončení stavby  
 
(Max. přípustný termín dokončení stavby je 31.1.2010) 
Počet dní před požadovaným před požadovaným maximálním konečným  
termínem realizace 

 

datum   [den | měsíc | rok] 
 
………………………………. 
 Počet dní před termínem 

5. Záruční doba 

Záruční doba na stavbu v měsících  
(Minimální požadovaná záruční doba na stavební práce je 36 měsíců) 

 

počet měsíců   [celé číslo] 

 
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní od vystavení výzvy k podání nabídky. 
 
 
 
 
 
 
V _____________________ dne ____________________   _______________________ 
                                                 Podpis a razítko statut.org. 
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Příloha č.2:   Závazný obsah nabídky 
 
 
 
 
Obsah nabídky 
 
 
 
 
 
 Strana 
1. Titulní list nabídky  
(S identifikačními údaji uchazeče, s uvedením ceny, termínu dokončení a záruční doby, podepsaný statutárním 
zástupcem uchazeče) 

 

2. Obsah nabídky  
(Seznam kapitol s čísly stran) 

 

3. Prokázání kvalifikace  

A. Základní kvalifikační předpoklady, čestné prohlášení 
Formou čestného prohlášení (§62 odst.2). Závazný vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č.2 této 
výzvy. 

 

B. profesní kvalifikační předpoklady 
 B1. Výpis z obchodního rejstříku,  
 B2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
 nebo: Výpis ze seznamu Kvalifikovaných dodavatelů (nahrazuje B1, B2) 

Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů musí být doloženy 
v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

C.Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Pojistná smlouva jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
s minimální pojistnou částkou 1.500.000,00 Kč na jednu pojistnou událost. 

 

D. Technické kvalifikační předpoklady 
D1. Seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich finančního 

rozsahu a doby poskytnutí 
D2  Reference min. o jedné referenční zakázce v období za poslední 3 roky ve výši min. 3 mil. Kč. 

 

4. Rekapitulace nákladů stavby a oceněný položkový rozpočet stavby  

5. Etapizace stavby a rekapitulace hlavních termínů etap stavby  

6. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy  
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Příloha 3:   

Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů 
dle § 53 Zákona č.137/2006 Sb. 

 
 
Název zakázky  Stavební práce pro akci  „PAVILON G2 – Dětská izolační lůžka 

resuscitační péče pro pacienty a infekčními nebo s vysoce 
nakažlivými nemocemi ve FTNsP“. 

  
Identifikační údaje uchazeče:  
Název   

IČ   

Sídlo/místo podnikání   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat   

Kontaktní osoba   

Telefon, fax   

E-mail   
 
 
Ke dni ______________ prohlašuji tímto, že jsem uchazeč (výše uvedený): 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání 
úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu,  
 
d) vůči jehož majetku neprobíhá 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, 
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e) který není v likvidaci, 
 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak  

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
g) 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 dodavatele,  
 
h) 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 dodavatele, a 

 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

 
 
 
 
V _____________________ dne ____________________ 
 

_____________________________ 
 
        Jméno a příjmení statutárního orgánu 
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Příloha č.5:   Projektová dokumentace 
 
- bude dodáno - obdrží účastníci při prohlídce místa plnění 
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