Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:

„DODÁVKA DATOVÝCH SOUBORŮ KATALOGU CEN STAVEBNÍCH PRACÍ
VČETNĚ OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT TYTO SOUBORY A SOUVISEJÍCÍ SERVISNÍ
SLUŽBY“

Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro
zpracování nabídky
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem SZIF

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Ing. Miroslav Černý
Ing. Magdalena Stiebitzová
Ing. Libuše Hubáčková

TEL.:

222 871 630, 222 871 747, 222 871 415

E-MAIL:

miroslav.cerny@szif.cz
magdalena.stiebitzova@szif.cz
libuse.hubackova@szif.cz

2. VYMEZENÍ DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek vyzvaných
uchazečů v rámci zadání zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne
2.000.000,- Kč bez DPH (dále též jen „zakázka“).
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vyjma ustanovení § 18 odst. 5 a dále § 6 ZVZ, podle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě.
Postup zadávacího řízení je řízen Pravidly pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen „Pravidla“) pro opatření V. 1 „Příprava,
sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu“ (dále „Technická pomoc“).
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace dle této výzvy.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka datových souborů (katalogu
směrných cen stavebních prací), implementace instalace sytému, školení základů ovládání,
včetně oprávnění užívat tyto soubory a servisní služby po dobu 7 let – od r. 2016-2022.
Jedná se o dodávku 44 licencí na 8 pracovišť zadavatele včetně protokolárního předání.
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3.2. Dodávka datových souborů musí splňovat následující požadavky:
1. katalog směrných cen stavebních prací musí zabezpečit maximální pokrytí
všech druhů činností stavebních prací včetně podmínek, které jednoznačně
určují jejich užití,
2.

nezbytnou součástí katalogu směrných cen stavebních prací musí být sazba
přímých nákladů (hmoty, mzdy a přímé zpracovávací náklady, jež představují
součet přímých mezd plus náklady na provoz strojů plus ostatní přímé
náklady), které podávají informaci o skladbě jednotlivých směrných cen,

3. katalog směrných cen stavebních prací musí obsahovat popis stavebních prací
včetně způsobu měření a tvorby kalkulované ceny,
4. katalog směrných cen stavebních prací musí splňovat rovněž požadavek na
jednoduchou orientaci jak v položkách, tak i ve vytvořených rozpočtech,
5. katalog směrných cen stavebních prací musí umožňovat snadné porovnávání
nabídkových a směrných cen,
6. implementace a instalace SW systému,
7. poskytnutí školení a konzultací na pracovištích zadavatele s předvedením
vybraného programového vybavení a datových souborů,
8. poskytnutí záruky a její délka na vybrané programové vybavení a datové
soubory, záruka na funkčnost a spolehlivost v souladu s uživatelskými
příručkami,
9. aplikace musí být plně funkční na počítačích s operačním systémem Windows 7
a Windows 8.1, oba operační systémy jsou 32 bit. Požadavky na HW nesmí
překročit 4 GB RAM, procesor se dvěma jádry, potřebné místo na HDD nesmí
překročit 50 GB.

3.3. Servisní služby
1. SW musí být pravidelně, minimálně 1x ročně obnovován,
2. upgrade SW vč. legislativních změn minimálně 2x ročně a doplnění o nové,
resp. upravené cenové položky,
3. poskytování servisu a zákaznické podpory na pracovištích zadavatele,
4. podpora uživatelů telefonicky a e-mailem.

4. KLASIFIKACE ZBOŽÍ
CPV 72268000-1
CPV 72261000-2
5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Doba plnění veřejné zakázky
Termín plnění dodávky aktuálního katalogu směrných cen pro rok 2015 stavebních prací
včetně implementace instalace sytému a školení základů ovládání je do 31. 3. 2015.
Doba plnění servisních služeb je od roku 2016 do roku 2022.
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5.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivá pracoviště zadavatele:
Centrála SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1
RO SZIF Praha, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
RO SZIF České Budějovice, Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
RO SZIF Ústí nad Labem, Masarykova 275/19, 400 01 Ústí n. Labem - Bukov
RO SZIF Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 Hradec Králové
RO SZIF Brno, Kotlářská 902/53, 602 00 Brno - Veveří
RO SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc - Hodolany
RO SZIF Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava – Předměstí

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně budou obsaženy
veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.
6.2. Nabídkové ceny budou vyčísleny zvlášť za dodávku datových souborů katalogu směrných
cen (položky bodu 3.2. této ZD) a zvlášť za servisní služby poskytované ročně (položky bod
3.3. této ZD) a celkovou nabídkovou cenu.
6.3. U každé položky bude uvedena cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Dále bude
uvedena celková nabídková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH v Kč.
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou.
6.4. Ve smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky bude cena stanovena jako nejvýše
přípustná.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli návrh Smlouvy na dodávku datových
souborů dle bodu 3.2. a návrh Smlouvy na servisní služby dle bodu 3.3. U každé položky bude
vyčíslena cena dle bodu 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. Smlouvy
budou obsahovat popis předmětu plnění, smluvní principy nákupu, platební podmínky, délku
trvání a další nutné součásti smlouvy (zejména záruční dobu, odpovědnost za vady, řešení
sporů, změny, dodatky apod.), vše v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními
předpisy.
7.2. Návrhy smluv nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci.
7.3. Návrhy smluv musí být ze strany uchazeče o zakázku opatřené datem a podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o zakázku.
7.4. Uchazeč v návrhu smlouvy uvede jméno osoby, svého zaměstnance, která bude jako
kontaktní osoba pro plnění všech služeb vyplývající z této zakázky.
7.5. Úhrada nabídkové ceny bude provedena po protokolárním předání předmětu plnění
zadavateli. Zadavatel uhradí dodavateli služby na základě fakturace (splatnost faktur je 21
kalendářních dnů). Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
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8. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY

1. Krycí list nabídky v návazném členění:
a. Název zakázky
b. Identifikační údaje uchazeče
c. Nabídková cena
d. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
2.
3.
4.
5.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče
Návrh cenové nabídky a její specifikace
Návrh smlouvy na dodávku datových souborů
Návrh smlouvy na servisní služby

9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

9.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,


který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její 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,



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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její 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,



který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,



vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 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,



který není v likvidaci,
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který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,



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,



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,



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,



který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a



kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne starším než 90 dnů (vzor
čestného prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace).
9.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
1. kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne
starší než 90 dnů
2. kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění
Uchazeč je navíc oprávněn prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů Výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
9.3. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke
kvalifikaci budou součástí nabídky.

10. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka musí dále splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace, musí obsahovat
identifikační údaje uchazeče s uvedením jeho funkce – pracovního zařazení. Nabídka musí být
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Lhůta pro podání nabídky
počíná běžet dnem po dni odeslání výzvy k podání nabídky. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž
zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo
s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení.
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10.2. Zadavatel požaduje, aby uchazeči předložili nabídku v tištěné (1 výtisk) i elektronické
formě na vhodném médiu (nejlépe CD). Elektronická forma a obsah nabídky musí být v plné
shodě s listinnou formou nabídky. Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby
byla dobře čitelná. Všechny listy musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a
musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s jednotlivými listy.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

11.1. Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku osobně (podatelna zadavatele)
nebo poštou na adresu zadavatele:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
11.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.9.2014 ve 12:00 hod.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. Nabídky
doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání zakázky.
11.3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky: „Dodávka datových souborů katalogu cen stavebních prací včetně
oprávnění užívat tyto soubory a související servisní služby“, na které musí být uvedena
adresa zadavatele i odesílatele (uchazeče). Obálka bude označena slovem „NEOTVÍRAT“.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez
DPH.

13. ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁNÍ
13.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a
to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům.
13.2. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

14. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoli zrušit, popř.
odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí.
Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu se
zadavatelem. Zrušení zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům písemně oznámí.

15. VYŘAZENÍ NABÍDKY
Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče vyloučit z dalšího hodnocení a písemně ho informovat o důvodu vyloučení ze
zadávacího řízení.
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16. OSTATNÍ
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1: Krycí list nabídky - vzor
Příloha č. 2: Čestné prohlášení (základní kvalifikační předpoklady)- vzor

V Praze dne 21.8.2014

elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal Ing. Jana Hadačová
DN: c=CZ, cn=Ing. Jana Hadačová,
o=Státní zemědělský intervenční fond,
ou=701, ou=Odbor kontrol projektových
opatř. rozvoje venkova, title=ředitel odboru,
serialNumber=ICA - 10310783
Datum: 2014.08.21 13:32:05 +02'00'

Ing. Jana
--- E-SIGNATURE --Hadačová

--- E-

Ing. Jana Hadačová
ředitelka Odboru kontrol
projektových opatření rozvoje venkova
otisk úředního razítka
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Základní identifikační údaje zadavatele
Název veřejné zakázky

Dodávka datových souborů katalogu cen
stavebních prací včetně oprávnění užívat tyto
soubory a související servisní služby

Zadavatel

Státní zemědělský intervenční fond

Sídlo

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ

481 33 981

Zastoupený

Ing. Martinem Šebestyánem, MBA

Základní identifikační údaje uchazeče
Uchazeč
Sídlo
IČ
DIČ
Osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče
Kontaktní osoba
Tel.
E-mail

Nabídková cena
Cena bez DPH
(Kč)

DPH (Kč)

Cena včetně DPH
(Kč)

Dodávka datových souborů (dle bodu
3. a 6. zadávací dokumentace)
Servisní služby ročně/celkem za
období (dle bodu 3. a 6. zadávací
dokumentace)

Celková nabídková cena

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
V ........................... dne ....................
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení uchazeče
Název /obchodní firma (vč.
právní formy)
Sídlo / místo podnikání
IČ
DIČ

jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka datových souborů katalogu
cen stavebních prací včetně oprávnění užívat tyto soubory", jejímž zadavatelem je Státní
zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1,
tímto čestně prohlašuje, že
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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) 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 jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 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,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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) 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,
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i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření 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
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
k) nebyla mu v posledních 3 letech uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e)
bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

...................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

V ........................... dne ....................
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