„Dodávka dvou osobních vozidel se sanitní nástavbou“
2012

Výzva k podání nabídky

Výběrové řízení

„Dodávka dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou pro Nemocnici Český
Krumlov, a.s.“

I.

ZADAVATEL

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
II.

Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1460
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Mgr. Jaroslav Šíma – předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián – místopředseda představenstva
26095149
CZ26095149

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení:
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006
Sb.
Limit veřejné zakázky:
Malého rozsahu (§ 12, odst. 3) zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách)
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKAÁZKY

Předmětem zakázky je dodávka dvou sanitních vozidel se sanitní zástavbou pro Nemocnici
Český Krumlov, a. s.“
Specifikace technických požadavků zadavatele je uvedena v zadávací dokumentaci.
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IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín dodávky:
Místo plnění:

V.

ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY






VI.

srpen 2012
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český krumlov

Nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do 16.4.2012 do 14:00 hod.
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení obsahující doklady a listiny
ožadované zadavatelem musí být doručeny doporučeným dopisem rostřednictvím
České pošty, jiného poskytovatele poštovní/přepravní služby nebo osobně/kurýrem
v samostatné uzavřené obálce viditelně označené: „Poptávkové řízení – dodávka
dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou pro Nemocnici Český Krumlov,
a.s. - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele – podatelna. Včasné doručení je
rizikem uchazeče.
Na obálce bude současně uvedena adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět,
v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky - nabídková cena dodávky, technické parametry kompletní, další služby nebo
komponenty zvyšující úroveň zařízení uvedené v nabídce, záruční doba, apod..

VII.

KONTAKTY

Kontaktní osoba :

Ing. Martin Maleček – vedoucí provozního odboru
tel. 380 761 363, malecek@nemck.cz
Ingrid Adamíčková – asistentka předsedy představenstva
tel.: 380 761 315, adamickova@nemck.cz

V Českém Krumlově dne: 30.3.2012
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zakázku malého rozsahu na dodávky

„Dodávka dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou“

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY

ZADAVATEL: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
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zadávací dokumentace
1. PREAMBULE
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů
zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo
pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám včetně
technické specifikace, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následně vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám
obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Sídlo:
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Zastoupená:
Mgr. Jaroslav Šíma – předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián – místopředseda představenstva
IČ:
26095149
DIČ:
CZ26095149
3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.
137/2006 Sb. (viz. § 18, odst. 3)
Limit veřejné zakázky:
Malého rozsahu (§ 12, odst. 3) zákona č.
137/2006
Sb. o veřejných zakázkách)
4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou.
4.2. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je dodávka dvou sanitních vozidel se sanitní zástavbou pro
Nemocnici Český Krumlov, a. s.
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Specifikace technických požadavků jsou uvedeny v bodě 4.3.
Součástí dodávky a předání a převzetí bude zaškolení obsluhy, předání návodů v ČJ,
předání velkých technických průkazu, příslušných certifikátů, prohlášení o shodě a všech
dokladů k vozidlu.
Homologace: vozidla budou vyhovovat podmínkám vyhl.MZ ČR č.221/2010 Sb. o
požadavcích na věcné technické vybavení zdravotnických zařízení, v platném znění , a
tím i normě ČSN EN 1789 a zákonu č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, v platném znění.
Všechny použité díly budou splňovat podmínky vyhlášky MZ ČR č.221/2010 Sb.,
v platném znění.
Vozidla budou mít již platné SPZ a budou pojištěny prostřednictvím makléře
zadavatele.
4.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY
a. Osobní vozidlo pro sanitní přestavbu
Minimální možné parametry :
- provedení L2H1P2
- dlouhý rozvor
- nízká střecha
- minimálně 5-ti stupňová převodovka
- počet sedaček v kabině řidiče 3=1+2
- min. 70kW
Základní výbava včetně následující požadavků :
- boční posuvné dveře vpravo prosklené
- prosklená přední levá část nákladového prostoru
- prosklený nákladový prostor
- zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko
- dělící přepážka s oknem
Konfigurace sedaček v sanitním vozidle :
Konfigurace sedaček
v kabině :
1 – řidič
2 - spolujezdec

Konfigurace sedaček v amb.prostoru : Celkový počet
sedaček
ve vozidle :
2 – sedačky vlevo vpředu
1 – sedačka vpravo vpředu
8
1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu
1 – lůžko vlevo rovnoběžně s osou
vozidla

b. Sanitní zástavba
- bude vyhovovat podmínkám dle vyhlášky MZ ČR č.221/2010 Sb. o požadavcích
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na věcné technické vybavení zdravotnických zařízení, v platném znění , a tím i normě
ČSN EN 1789 a zákonu č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, v platném znění.
c. Transportní technika
- nosítka duralová s plně polohovatelným podhlavníkem, sklopnými bočními madly,
výsuvnými ručními madly s dezinfikovatelnou matrací a upínacími pásy
s neodnímatelným, výškově polohovacím podvozkem (1xvýšková mezipoloha na
úroveň nemocniční postele)
- úchytný systém nosítek
- úchytný systém transportního křesla
- bude vyhovovat podmínkám dle vyhlášky .MZ ČR č.221/2010 Sb. o požadavcích
na věcné technické vybavení zdravotnických zařízení, v platném znění , a tím i normě
ČSN EN 1789 a zákonu č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, v platném znění.
5. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ DODÁVEK
5.1. TERMÍNY PLNĚNÍ
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke
lhůtě plnění.
Předpokládaný termín zahájení plnění je podpisem smlouvy.
Lhůta dokončení a předání bezvadné zakázky – do 30.8.2012
5.2. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český
Krumlov
5.3. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 180
kalendářních dnů.
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Uchazeč předloží návrh kupní smlouvy, do návrhu doplní obchodní a platební podmínky.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by znevýhodňovala zadavatele.
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Obsahem smlouvy bude:
 Nabídková cena navržená uchazečem. Tato cena musí být platná a neměnná po celou
dobu smluvního vztahu. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze
v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
 Záruční doba
 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené náležitosti,
je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti
počne běžet po opětovném doručení faktury objednateli.
 Splatnost faktury 30.dnů
 Kapitolu: Ochrana údajů
S odkazem na zákon č. 20/1966 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb. se zhotovitel zavazuje učinit
taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy,
zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o
nichž se dozvěděly, byť náhodně, při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje
pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto
skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch druhé strany, prospěch
třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených
právních předpisů předpisy jinými.
Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na
všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem objednatele,
byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak
seznámí.
Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel
je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených
povinností zhotovitelem.
7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena včetně daně
z přidané hodnoty za dodávku dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou (dle technické
specifikace uvedené v bodě 4.3.) po dobu záruční lhůty. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky a služby včetně všech nákladů
souvisejících (doprava, zprovoznění, prokazatelné zaškolení obsluhy, kompletní předání ).
Každá část nabídkové ceny: a., b., c. bude obsahovat podrobný výčet všech
komponentů.
Nabídková cena za dodání předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle věcného členění
dodávky a souvisejících služeb.
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Formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí zadávací dokumentace (Příloha č.1: Cenový
souhrn - Tato tabulka slouží po rozepsání cen nabízených částí. Nabídková cena i dílčí ceny
budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.
Zadavatel požaduje vyčíslení nákupní ceny bez DPH i s DPH .

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Pro prokázání kvalifikace uchazeč předloží:
 Čestné prohlášení (příloha č. 3)
 Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (postačuje prostá kopie)
 Aktuální výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán (postačuje prostá kopie)
 Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce – (postačuje prostá
kopie)
Veškeré doklady musí být platné po celou dobu zadávací lhůty.
9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
9.1. NABÍDKA UCHAZEČE
Pod pojmem nabídka se rozumí soubor všech dokumentů a dokladů požadovaných
zadavatelem v zadávacích podmínkách včetně návrhu smlouvy o dodávce dvou osobních
vozidel se sanitní zástavbou. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující
splnění kvalifikace.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku v písemné
formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat
podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou,
jejíž plná moc bude součástí nabídky. Písemné vyhotovení nabídky uchazeče musí být
zabezpečené proti nekontrolované manipulaci.
Součástí nabídky musí být i prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým
svým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou.
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9.2. PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka uchazeče může být podána v jednom svazku nebo v samostatných
oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zasílat písemnosti vyplývající
z průběhu výběrového řízení. Nabídka uchazeče bude podána v jednom originálním
vyhotovení.
9.3. ČLENENÍ NABÍDKY
Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a
označených shodně s následujícími pokyny.
Nabídka musí obsahovat:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 2) obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem
podepisování uvedeném ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za cenovým souhrnem).
2. Vyplněný formulář „Cenový souhrn“ (příloha č. 1)
3. Prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky
po celou dobu běhu zadávací lhůty
4. Návrh smlouvy o dodávce dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou.
– návrhy smluv musí být podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat
podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem
razítka.
5. Technická specifikace nabízených vozidel (jednotlivých částí) popsaná postupně dle
bodu 4.3. – členěná na části A,B,C a bude obsahovat podrobný výčet všech
komponentů k uvedeným částem.
6. Prohlášení o shodě (resp. značka CE)
7. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
a. Čestné prohlášení (příloha č. 3)
b. Doklad o oprávnění k podnikání
c. Aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nebo kopie)
d. Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce – (originál nebo kopie)
10. DALŠÍ POŽADAVKY A PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek zakázky všem
uchazečům stejně a stejným způsobem.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku jako nejvhodnější, neuzavřít
smlouvu s vybraným uchazečem a poptávku ukončit bez udání důvodů, nepřiznat nárok na
náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.
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11. DOBA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky budou podány v písemné formě v českém jazyce v uzavřené obálce označené
„Zakázka – osobní vozidla se sanitní zástavbou – neotvírat“, poštou nebo osobně
v podatelně Nemocnice Český Krumlov, a.s.. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž
je možné nabídku případně vrátit.
Adresa: Nemocnice Český Krumlov, a.s., podatelna, Horní Brána 429, 381 27 Český
Krumlov.
Termín k podání nabídek je stanoven na den 16.4. 2012 do 14:00 hodin.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky - nabídková cena dodávky včetně DPH , technické parametry, další služby nebo
komponenty zvyšující úroveň zařízení uvedené v nabídce, záruční doba, apod..
13. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Cenový souhrn
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
Příloha č. 3: Čestné prohlášení
V Táboře, dne 30.3.2012
……………………………………..
Mgr. Jaroslav Šíma
předseda představenstva

……………………………………..
MUDr. Jindřich Florián
místopředseda představenstva
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Příloha č.1

Cenový souhrn
Produkt

kpl

A)

Osobní vozidlo se sanitní zástavbou – komponenty :
Osobní vozidlo

2

B)

Sanitní zástavba

2

C)

Transportní technika

2

Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 20%
DPH 14%
Cena celkem s DPH
Pozn. Tato tabulka slouží pro rozepsání cen nabízených částí dodávky. Prosím o
rozepsání jednotlivých částí, počet kusů a jejich celkovou cenu.
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Příloha č. 2
KRYCÍ LIST NABÍDKY
název veřejné zakázky:

zadavatel:

uchazeč:

sídlo/místo podnikání

IČ:

osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče:
telefon/e-mail:

nabídková cena bez DPH:

DPH:

nabídková cena vč. DPH:

Dodávka dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
26095149
Mgr. Jaroslav Šíma předseda
představenstva
MUDr. Jindřich Florián,
místopředseda představenstva
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Příloha č. 3

Čestné prohlášení dodavatele
název veřejné zakázky:
Dodávka dvou osobních vozidel se sanitní zástavbou
Dodavatel (obchodní název):

………………………………………………

Adresa, sídlo, místo podnikání:

………………………………………………

IČ:

………………………………………………

DIČ:

………………………………………………

Telefon, fax, e-mail:

………………………………………………..

Jméno oprávněné osoby:

………………………………………………

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení
prokazuji jako oprávněná osoba dodavatele splnění tohoto požadavku zadavatele předložením
níže uvedeného prohlášení takto:
Prohlašuji, že
a)

dodavatel 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, 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) dodavatel 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
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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)

dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d) vůči majetku dodavatele 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 41) nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e)

dodavatel není v likvidaci,

f)

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

g) dodavatel 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) dodavatel 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,
i)

dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření

j)

dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) dodavatel , kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V …………………… dne: ……………………

……………………………………………………………………..
podpis oprávněné osoby*
*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním
rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)

