rLi ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.:

Číslo zakázky: O1PU-003279

ADVISlA s. r.
Pernerova 659131a
186 OO Praha 8

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 125 0002
Vyřizuje: Koutenská, Barbora

H
Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dil
Oprava AB vozovky v km 62 63,5 L+P a oprava vozovky na mostech DP+PD“

-

-

27 zákona č. 134/2016 Sb.,
31 ve spojení s ustanovením
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „ZZVZ“), Vás vyzýváme
k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a podáváme následující
informace:
V souladu s ustanovením

1.

Identifikační údaje zadavatele, další informace

1.1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Datova schranka

zjq4rhz

IČO zadavatele

65993390

‚

‘

DIČ zadavatele

CZ65993390

-

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

Útvar zadavatele zajišt‘ujfcí
administrativu poptávkového řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 12130—
oddělení oprav dálnic Čechy

Kontaktní osoba

Bc. Barbora Koutenská

Telefon

+

E-mail

Barbora.Koutenska®rsd.cz

420 241 084 361
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1.2. Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu je
uvedena v či. 1.1. této výzvyk podání nabídky. Kontaktní osoba zajišt‘uje veškerou komunikaci
zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby
zadavatele).
2.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby dle této výzvy ajejích příloh.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 350 000 Kč bez DPH.
3.

Prokázání způsobilosti

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:
splní základní způsobilost a
a)
splní profesní způsobilost.
b)
3.1. Základní způsobilost

a)

Způsobilým je dodavatel, který:
Způsob prokázání splnění:
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
před zahájením poptávkového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený způsobilosti.
v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o
právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato
právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje
tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele; podává-li
nabídku pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li
nabídku pobočka závodu české právnické
osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
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b)

c)

d)

e)

Způsobilým je dodavatel, který:
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice ani 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, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání splnění:
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.
Prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá prokázání
způsobilosti.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je
přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídky.
3.2. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje:
předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo
a) jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují;

b)
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Způsob prokázání splnění:
Výpis z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence.
Platné oprávnění k podnikání.
Dodavatel předloží výpisy
z živnostenského rejstříku dle 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání
( živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, alnebo
živnostenské listy, resp. jiná
oprávnění k podnikání v oboru (i)
projektová činnost ve výstavbě
Zadavatel uzná za průkaz
podnikatelského oprávnění
v požadovaném oboru rovněž výpis
z živnostenského rejstříku nebo
živnostenský list či listy dokládající
oprávnění dodavatele k podnikání
v oboru (či oborech), který bude
zadavatelem požadovanému oboru
obsahově odpovídat (jedná se

Zpusob prokazarn splněni
zejména o živnostenské listy vydané
za dříve platné právní úpravy).

Zadavatel požaduje

4.

Společná ustanovení k prokázáni způsobilosti

4.1. Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem
dodavatele nebo osobou k tornu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky.
4.2. Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích.
4.3. Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní poptávkového řízení a který byl vybrán k
uzavření smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů o jeho způsobilosti. Nepředložení požadovaných dokumentů
vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.
Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění způsobilosti vyzván zadavatelem formou e-mailové
zprávy, a to na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou pro tyto účely v jeho nabídce.
Dodavatel je povinen zadavateli bezodkladně po přijetí této e-mailové zprávy její přijetí
potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li ve výzvě stanovena lhůta
delší) od potvrzení přijetí e-mailové zprávy vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty
nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení
122 odst. 5 ZZVZ a vyzve k uzavření smlouvy
dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí. Za potvrzení přijetí e-mailové zprávy
dodavatelem se považuje i doručení automaticky generované zprávy poštovního serveru
o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky dodavatele zadavateli.
4.4. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze
předkládat rovněž v latinském jazyce.
4.5. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti předložením
dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle
226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání
základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání
profesní způsobilost pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované
zadavatelem v této výzvě k podání nabídky.
4.6. Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti platným
certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se
za to, že dodavatel je způsobilý v rozsahu uvedeném na certifikátu.

4.7. Nabídka dodavatele, který nesplní způsobilost v požadovaném rozsahu a touto výzvou
k podání nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem
vyřazena z hodnocení.
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5.

Obchodní a platební podmínky

5.1. Dodavatel je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky malého rozsahu.
5.2. Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel je
povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu smlouvy bez výhrad
akceptovat.
5.3. Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem
nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží
dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.

5.4. Dodavatel doplní příslušné údaje do přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky závazného
návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
dodavatele. Dodavatel není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy,
které tato výzva k podání nabídky výslovně nepředpokládá.
—

5.5. Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany
na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele
dostatečně určité.
5.6. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky
smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli
ajakýmkoliv třetím osobám zjakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.
6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1. Nabídková cena bude pokrývat všechny služby, jež jsou popsány v této výzvě k podání
nabídky včetně jejích příloh.
6.2. Nabídková cena je závazná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky malého
rozsahu a pro všechny služby prováděné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
6.3. Dodavatelé jsou povinni zpracovat nabídkovou cenu ve formě uvedené v čl. IV.
závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky.
6.4. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).
7.

Hodnocení

7.1. Hodnocení nabídek provede zadavatel nebo jím ustanovená komise podle ekonomické
výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
7.2. Zadavatel nebo jím ustanovená komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny
v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.
7.3. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky malého
rozsahu v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v souladu s čl. 6 této výzvy k podání
nabídek.

Stránka 5 z 13

8.

Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

8.1. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky ajejích přílohách.
8.2. Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny
a podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. Nedostatky v podání nabídek nebo
v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující vjakémkoliv ohledu
výzvu k podání nabídky mohou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky
dodavatele z hodnocení.
8.3. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
malého rozsahu s uvedením textu „VZ Dil Oprava AB vozovky v km 62 63,5 L+P
a oprava vozovky na mostech DP+PD NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena
adresa, na niž je možné vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty.
-

-

—

8.4. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele dle
čl. 5 této výzvy k podání nabídky.
8.5. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje). Projazyk dokladů se uplatní čl. 4.4. této výzvy k podání nabídky obdobně.
8.6. Dodavatel předloží nabídku (v listinné verzi) v originále a případně (nepovinně)
i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál
označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti
nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky. Nabídka bude vytištěna technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné
byt‘ i částečné nečitelnosti, nebo napsána na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a
podepsána osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu jménem dodavatele nebo na
základě plné moci, předložené dodavatelem. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez
škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány
vzestupnou řadou.

8.7. Dodavatel předloží nabídku též na technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk).
Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na stejném nebo
zvláštním technickém nosiči dat (např. CD!DVD/flash disk) dodavatel předloží oceněný
soupis služeb. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná.
8.8. Nabídka musí být předložena v následující doporučené struktuře:
obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
doklady prokazující splnění způsobilosti,
v případě společné účasti dodavatelů doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za
plnění veřejné zakázky malého rozsahu a předložení smlouvy dle čl. 5.6. této výzvy
k podání nabídky,
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.
9.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
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Zadavatel požaduje písemnou komunikaci v elektronické nebo listinné podobě.
10. Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a vjejích
přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky
ajejích přílohách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyřazení
nabídky dodavatele z hodnocení.
11. Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy k podání nabídky

Přestože tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky malého rozsahu
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení
výzvy k podání nabídky. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě 3
kalendářních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení výzvy mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e
mailové adresy k rukám osoby uvedené v článku 1.1. této výzvy. V žádosti musí být uvedeny
identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce malého
rozsahu se žádost vztahuje. Zadavatel odešle vysvětlení a případné související dokumenty, vč.
přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání nabídky poskytnuta, a
to prostřednictvím e-mailu.
12. Lhůta a místo pro podání nabídek

1fl17

Ü6.
12.1. Lhuta pro podani nabidek: do
;9:00 hod.
12.2. Místo podání nabídek:
Dodavatel je povinen doručit nabídku na hlavní podatelnu
zadavatele na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140
00, (provozní doba podatelny v pracovní dny mezi 9:00 až 14:00. Nabídka musí být
podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše
o

‚

‘

13. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti dodavatelů, tedy bude neveřejné.
14. Podmínky pro uzavření smlouvy
Vybraný dodavatel je v souladu s
104 odst. 1 písm. e) ZZVZ povinen zaslat zadavateli
prostřednictvím datové schránky nebo na e-mailovou adresu posta(rsd.cz‘ návrh smlouvy
včetně všech příloh (vyjma příloh, které nepodléhají uveřejňovací povinnosti ve smyslu 3
odst. 2 písm. b) zákona č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“)), elektronicky ve strojově čitelném formátu (např. MS WORD)
s anonymizovanými informacemi, které dle 3 odst. 1 zákona o registru smluv nebudou
uveřejněny. Pokud tak vybraný dodavatel neučiní, považuje zadavatel tuto skutečnost za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele druhého,
resp. dalšího v pořadí.
‘Datová schránka je omezena velikostí 20 MB, e-mailová schránka 10 MB.
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15. Výhrady zadavatele

15.1. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí právem České republiky. Poptávkové
řízení však není zadávacím řízením podle ZZVZ, veřejnou nabídkou ve smyslu 1780
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve smyslu 1772 a násl.
občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným významem.
15.2. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky ajejích přílohách.
15.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení.
Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou
dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty poptávkového řízení.
15.4. Dodavatel může podat v poptávkovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost. Zadavatel vyřadí
z hodnocení dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost.
15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky.
15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení až do uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.
15.7. Pouze uzavřená smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a plnění
předmětu smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto výzvou k podání
nabídky nebo procesem poptávkového řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele tedy
zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči dodavatelům nepřebírá.
15.8. Pokud se ve výzvě k podání nabídky nebo jejích přílohách používá odkazů na ustanovení
či pojmosloví užívané ZZVZ, má se namysli analogické použití těchto pojmů a
ustanovení.
15.9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.10. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích
osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
15.11. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je
lito nezbytné pro postup podle zzvz či pokud to vyplývá z jiného právního předpisu.
16. Seznam příloh

Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Závazný návrh smlouvy (Smlouva o poskytování služeb)
Příloha č. 2 Cestné prohlášení pro prokázání základní způsobilosti
—

—

V Praze dne

1 Z Ob. 2017

b 7 I. JanI-lření
ouq4 odboru spvy dálnic
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Obchodní firma:

[bude dplněno]

Sídlo:

[bude doplněno]

IČO:

Lde doplněno]

Jméno a příjmení osoby zastupující
dodavatele, včetně uvedení titulu
opravňujícího k zastupování dodavatele:

(dále jen „dodavatel“),
pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dli Oprava AB vozovky v km 62 63,5 L+P a oprava vozovky na mostech DP+PD“
-

-

prohlašuje, že je dodavatelem

a)

b)
c)
d)
e)

VII

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde
li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje
tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li
nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české
právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
lěnoIdne
[obchodni frrna dodavatele,

podpis opravněnosoby (osob)
s uvedením funkce]
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