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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Zadávání této veřejné zakázky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, dále jen „ZVZ“. Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad
akceptuje podmínky zadávacího řízení.
1.2. Každý uchazeč je povinen pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit
všechny dokumenty a přílohy, na které odkazuje tato zadávací dokumentace (dále
jen „ZD“), (viz strana 1 této ZD). Pokud je v ZD uvedeno, doporučuje zadavatel využít
Formulář 1, Formulář 2 a Formulář 3. Dále je uchazeč povinen splnit všechny termíny
a podmínky, obsažené ve výzvě k podání nabídky a v této zadávací dokumentaci.
1.3. Všechny dokumenty uvedené v této ZD budou podepsány na příslušných stránkách
těchto dokumentů tak, jak je předepsáno.
1.4. Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této
zakázky rozumí kancelářský papír a kancelářské potřeby dále uvedené v „Technické
specifikaci zboží“ (viz část č. 5 této ZD), pro potřeby projektů OP VK uvedených ve
Výzvě k podání nabídek (dále také „Výzva“) a dále pro potřeby zajištění běžného
provozu zadavatele.
Zadávací dokumentace (dále také „ZD“), tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součástí Výzvy
a je spolu s Výzvou zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/62157124
Zadavatel předem upozorňuje uchazeče, že předmětem této veřejné zakázky na dodávky
jsou kancelářské potřeby, vyjma dodávek náplní tiskových zařízení (tj. tonerů), tzn. že
předmětem zakázky není dodávka náplní tiskových zařízení.
1.5. Podrobné požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny v „Technické specifikaci
zboží“, která tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 této ZD (viz část č. 5 této ZD).
1.6. Veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž jednou částí se rozumí jedna
komodita, tj. zboží uvedené v „Technické specifikaci zboží“ pod jedním pořadovým
číslem. „Technická specifikace zboží“ tvoří část 5. zadávací dokumentace (viz příloha
č. 1 zadávací dokumentace). Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku pouze na všechny
části (komodity) této veřejné zakázky, tj. pouze na celý předmět plnění této veřejné
zakázky.
Smlouva na jednotlivé části VZ (komodity) bude uzavřena vždy s tím uchazečem, jehož
nabídka bude na základě hodnotících kriterií vybrána jako nejvhodnější pro příslušnou
část VZ (komoditu). S jedním uchazečem může být uzavřena smlouva na více částí VZ
(komodit), tj. jeden uchazeč může být dodavatelem více komodit.
1.7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
1.8. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí celkem 1 834 000,00 CZK bez DPH a
zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním této veřejné zakázky za celý předmět plnění
této veřejné zakázky.

2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ
UCHAZEČE
Každý uchazeč zpracuje a do své nabídky předloží své identifikační údaje v jednom
vyhotovení v takovém rozsahu, v jakém jsou uvedeny na Formuláři 1, který může využít jako
vzor (viz strana 9 této ZD). Formulář musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
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3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů dle § 50 - § 56 ZVZ.
V souladu s § 62 prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle
§ 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4. ZVZ.
Pravost a stáří předložených dokladů se řídí dle ust. § 57 nebo dle ust.§ 127 odst. 4 ZVZ.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou podle § 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel uchazeči vyloučení z účasti v zadávacím řízení bezodkladně písemně oznámí
s uvedením důvodů.

3.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
K prokázání základních kvalifikačních předpokladů (dále jen „ZKP“) uchazeč předloží
následující:
3.1.1. k prokázání ZKP dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ uchazeč předloží řádně
vyplněné čestné prohlášení, které musí být datováno a podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; uchazeč může pro předložení čestného
prohlášení využít vzorový Formulář 2 (viz strana 10 a 11 této ZD)

3.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (dále jen „PKP“) uchazeč předloží
následující:
3.2.1. k prokázání PKP dle ust. § 54 písm. a) ZVZ uchazeč předloží čestné prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje – uchazeč v tomto čestném prohlášení výslovně uvede, že
je v obchodním rejstříku či obdobné evidenci zapsán, a že obsah předmětu
jeho podnikání je v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky;
3.2.2. k prokázání PKP dle ust. § 54 písm. b) ZVZ uchazeč předloží čestné prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje - uchazeč v tomto čestném prohlášení výslovně uvede, že
je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména uvede,
že je držitelem živnostenského oprávnění či licence, a to v rozsahu
odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.
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Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.

3.3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Technické kvalifikační předpoklady (dále jen „TKP“) uchazeč prokáže následujícím
způsobem:
3.3.1. K prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ uchazeč předloží ve své
nabídce v jednom vyhotovení seznam významných dodávek realizovaných
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, přičemž:
3.3.1.1. seznam musí být zpracován formou čestného prohlášení dle vzoru,
který je obsažen ve Formuláři 3 v ZD (viz strana č. 12 ZD); tzn.
obsahovat minimálně údaje vyžadované ve Formuláři 3. Seznam
musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
3.3.1.2. dodavatel splňuje TKP pokud v posledních 3 letech provedl alespoň
3 dodávky, které jsou shodné či obdobné s předmětem plnění této
veřejné zakázky, přičemž finanční objem každé jednotlivé položky
(dodávky) uvedené uchazečem do tohoto seznamu musí dosahovat
objemu alespoň 200 000,- Kč bez DPH (nejedná se o součet
jednotlivých položek na seznamu); a seznam musí být datován a
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; za
dodávku se stejným nebo obdobným předmětem plnění se považuje
dodávka, jejímž předmětem je dodání kancelářského papíru a dalších
kancelářských potřeb vyjma náplní tiskových zařízení (tj. vyjma
tonerů).
3.3.1.3. ke každé položce tohoto seznamu uchazeč přiloží:
3.3.1.3.1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
3.3.1.3.2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.3.1.3.3. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 3.3.1.3.2. od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
3.3.1.4. osvědčení a doklady o plnění uvedené v bodě 3.3.1.3.1, 3.3.1.3.2 a
3.3.1.3.3 doloží uchazeč ve své nabídce formou čestného
prohlášení.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
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3.3.2. K prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ uchazeč předloží ve své
nabídce pro každou položku této veřejné zakázky popis (případně popis a
grafické zobrazení) zboží určeného k dodání, přičemž:
3.3.2.1. uchazeč zpracuje a předloží popis (případně popis a grafické
zobrazení) každé položky zboží určeného k dodání výhradně
řádným vyplněním údajů v „Ceníku zboží“, který tvoří jako
nedílná součást přílohu č. 1 smluvního vzoru (viz příloha č. 1
smluvního vzoru, který tvoří část č. 6 ZD)
3.3.2.2. parametry každé položky zboží musí splňovat minimální technické
požadavky zadavatele stanovené v „Technická specifikace zboží“,
která tvoří část 5. zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 zadávací
dokumentace).
3.3.2.3. popis zboží určeného k dodání bude datován a podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
3.3.2.4. požadavky uvedené v bodech 3.3.2.1., 3.3.2.2. a 3.3.2.3. doloží
uchazeč formou čestného prohlášení.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A
NABÍDKOVÉ CENY, HODNOTÍCÍ KRITERIA
4.1. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka musí obsahovat všechny náležitosti stanovené v § 68 odst. 2 a 3 ZVZ a náležitosti
stanovené zadavatelem a to zejména:
4.1.1. Identifikační údaje uchazeče, které budou předloženy v souladu se ZD;
4.1.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče (viz část “Požadavky na
prokázání splnění základní, profesní a technické kvalifikace dodavatele”
Výzvy a dále viz čl. 3 této ZD) zpracované v souladu s čl. 3 ZD.
4.1.3. Návrh smlouvy, který bude:
4.1.3.1. obsahovat pouze všechna ustanovení příslušného smluvního
vzoru Kupní smlouvy č. 9130/xxx (dále jen “smluvní vzor”), který
tvoří část 6 ZD;
4.1.3.2. mít připojeny všechny přílohy, na které odkazuje
4.1.3.3. datován a podepsán výhradně osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče.
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4.1.4. Popis (případně popis a grafické zobrazení) zboží určeného k dodání,
přičemž:
4.1.4.1. uchazeč zpracuje a předloží popis (případně popis a grafické
zobrazení) každé položky zboží určeného k dodání výhradně
řádným vyplněním údajů v „Ceníku zboží“, který tvoří jako
nedílná součást přílohu č. 1 smluvního vzoru (viz příloha č. 1
smluvního vzoru, který tvoří část č. 6 ZD)
4.1.4.2. parametry každé položky zboží musí splňovat minimální technické
požadavky zadavatele stanovené v „Technická specifikace zboží“,
která tvoří část 5. zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 zadávací
dokumentace).
4.1.5. Nabídkovou cenu, kterou uchazeč zpracuje výhradně řádným vyplněním
cenových údajů v „Ceníku zboží“, který tvoří jako nedílná součást přílohu
č. 1 smluvního vzoru (viz příloha č. 1 smluvního vzoru, který tvoří část č. 6
ZD), přičemž „Ceník zboží“ bude předložen:
4.1.5.1.

v listinné podobě – tj. jako příloha č. 1 smluvního vzoru, která
musí být datována a podepsána výhradně osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče; a současně

4.1.5.2.

v elektronické podobě na 1 ks CD-R (viz bod 4.1.6 této ZD).

4.1.6. Prostou kopii kompletní nabídky v elektronické podobě (např. skenovaná)
na 1 ks CD-R
4.1.7. Součástí nabídky musí být v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ rovněž:
4.1.7.1.

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 uchazeč výslovně uvede formou čestného prohlášení, zda některý
ze seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů
v posledních 3 letech pracoval či nepracoval u zadavatele;

4.1.7.2.

má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek – uchazeč doloží
formou čestného prohlášení;

4.1.7.3.

prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu (v souladu s
ustanovením § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ), v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou – uchazeč doloží formou čestného prohlášení.
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4.1.8. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby
uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17
písm. d) ZVZ) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní
prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou
část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením
druhu dodávek.
V případě, kdy uchazeč má v úmyslu zadat určitou část této VZ subdodavateli,
uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o
budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za
subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle
jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě
zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění
této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
Nesplnění tohoto požadavku zadavatele bude důvodem k vyřazení
nabídky z další účasti na veřejné zakázce dle ust. § 76 odst. 1 ZVZ a
vyloučení nabídky dle ust. § 76 odst. 6 ZVZ.
Nabídka bude zpracována v jednom výtisku v českém jazyce výhradně v souladu s požadavky
zadavatele na zpracování nabídky uvedenými ve Výzvě a v ZD. Uchazeč je při zpracování své
nabídky povinen dodržovat pravidla publicity OP VK, jež jsou dostupná na následujících
webových stránkách: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a-publikace
Všechny listy nabídky by měly být očíslovány, prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec po
převázání by měl být přelepen zálepkou.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.

4.2.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
4.2.1. Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje výhradně řádným vyplněním cenových
údajů v „Ceníku zboží“, který tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1
smluvního vzoru č. 9130/xxx (viz příloha č. 1 smluvního vzoru, který tvoří
část č. 6 ZD).
4.2.2. Takto stanovená nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady
uchazeče související s poskytnutím plnění (např. náklady na dopravu do
místa plnění, clo, balné, apod.).
4.2.3. Cena za jednotlivé položky uvedené v Ceníku zboží je vždy stanovena jako
cena maximální.
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4.2.4. V případě, že v době účinnosti Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem
tento sníží tržní (katalogové) ceny zboží uvedeného v Ceníku zboží pod
hodnotu cen uvedených v tomto Ceníku zboží, je vybraný dodavatel
(prodávající) povinen účtovat zadavateli (kupujícímu) za zboží uvedené
v Ceníku zboží tyto nižší tržní (katalogové) ceny.
Tržní (katalogové) ceny zboží představují ceny zboží uvedené v aktuálním
katalogu prodávajícího (ať už tištěném nebo elektronickém), případně ceny
zboží uvedené na webových stránkách prodávajícího (včetně cen v e-shopu).

4.3.

HODNOTÍCÍ KRITERIA
4.3.1. Hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH
za každou komoditu (tj. za každou část veřejné zakázky) samostatně.
4.3.2. V rámci hodnocení bude prováděn výběr nejvhodnější nabídky pro každou
komoditu (tj. pro danou část VZ) samostatně.
4.3.3. Nejvhodnější nabídkou pro danou komoditu (tj. pro danou část VZ) je nabídka
s její nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za danou komoditu (tj. za danou
část VZ).

5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Podrobná specifikace zboží a požadavky zadavatel na plnění jsou uvedeny v „Technické
specifikaci zboží“, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této ZD.

6. SMLUVNÍ VZOR KUPNÍ SMLOUVY Č. 9130/XXX
Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 9130/xxx včetně příloh tvoří jako nedílná součást přílohu č.
2 této ZD.
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FORMULÁŘ 1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Jméno společnosti ..............................................................................
............................................................................................................
Sídlo ..............................................................................
........................................................................................
.......................................................................................(uvést číslo popisné i
orientační) IČ:...................................... DIČ:........................................
Telefon .............................. Telefax ....................... E-mail………..
www…….................................................................................................................
Jméno a státní příslušnost vedoucích pracovníků/ředitele a zástupců
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................
Právní forma společnosti
...................................................................................................………….........
Charakteristika společnosti (hlavní předmět činnosti)
…………………………………………………………………………………………
Státní příslušnost (země registrace) společnosti .............................................................
Počet let působení jako dodavatel
- ve vlastní zemi ......................
- v zahraničí ....................…….

8.

Podrobnosti registrace .......................................................................
............................................................................................................

9.

Podíl na zakázce, podává-li nabídku více osob společně
Podíl (%)
............................................................................................................
............................................................................................................
Jména a adresy partnerských společností zapojených do realizace a zda jsou
mateřské/dceřiné/poddodavatelské/jiné:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Jestliže se jedná o dceřinou společnost, jak je mateřská společnost zapojena (je-li)
v realizaci případu?
.......................................................……..............................................
Zahraniční společnosti uvedou, zda jsou zapsány v obchodním rejstříku v zemi
objednatele v souladu s příslušným právem.

10.

11.

12.

Datum:.....................
Podpis : ..................................................................................
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FORMULÁŘ 2.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Já, níže podepsaný statutární orgán ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(obchodní jméno, sídlo uchazeče)
uchazeče o veřejnou zakázku na ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
vyhlášenou dne ………………………….. v …………………………………………………...
prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů tímto způsobem:
Jménem uchazeče čestně prohlašuji, že:
a) jsem 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) jsem 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) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu;
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d) vůči majetku uchazeče:
o neprobíhá žádné insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
o nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení;
o nebyl zrušen konkurz proto, že majetek byl zcela nepostačující;
o nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e) uchazeč není v likvidaci;
f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
g) uchazeč nemá žádný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
h) uchazeč nemá žádný 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 uchazeče;
i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani 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;
j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
k) uchazeči nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem
si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ……………….. dne …………………….
….………………………………
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce
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FORMULÁŘ 3.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ
TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Já, níže podepsaný statutární orgán ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(obchodní jméno, sídlo a IČ uchazeče)
uchazeče o veřejnou zakázku na ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
vyhlášenou dne ………………………….. v …………………………………………………...
prokazuji splnění technických kvalifikačních předpokladů tímto způsobem:
I. v souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných dodávek
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech:
p.č.

rok

kupující

kontaktní osoba
kupujícího
(jméno/tel./e-mail)

název akce a specifikace
dodávek odpovídajících
předmětu VZ

finanční objem
plnění bez DPH

termín
plnění

Ke každé položce tohoto seznamu současně přikládám, formou čestného prohlášení uchazeče,
v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) bod č. 1, nebo bod č. 2 nebo bod č. 3 ZVZ:
1.
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží
dodáno veřejnému zadavateli,
2.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.
smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si
vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ……… dne ……….

Ing. Lenka
Vystavělová

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Vystavělová
DN: c=CZ, o=Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno [IČ
62157124], ou=odd. veřejných
zakázek, ou=88820, cn=Ing. Lenka
Vystavělová, serialNumber=P312080
Datum: 2012.07.02 15:02:25 +02'00'

….………………………………
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce
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