ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTĚJOV, KOLLÁROVA 4
KOLLÁROVA UL. 4, 796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 345 160 zskol@seznam.cz

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

čj.

Mendl Jiří Ing.

Telefon:

E-mail:

Datum:

582 345 160

zskol@seznam.cz

23. 6. 2016

Výzva k podání nabídky
Zadavatel Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
se sídlem Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov, IČ: 47922494
zastoupená RNDr. Josefem Hrachovcem, ředitelem školy,
předkládá
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce:

”ZŠ a MŠ Kollárova - oprava oken v budově přístavby na Kollárově 4“ .
Podle § 12, odstavce 3 zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále i jen zákona) se jedná o
zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona.

1.

Vymezení plnění zakázky

a) Předmětem plnění zakázky je provedení díla „ZŠ a MŠ Kollárova - oprava oken v budově
přístavby na Kollárové 4“.
b) Předmětem zakázky je výměna oken na budově přístavby na Kollárově 4 dle výpisu prvků
v zadávací dokumentaci zpracované ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4.
c) Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, technickými podmínkami zakázky,
výpisem prvků a touto výzvou.
d) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, montážních i
stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek technologie, potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících s dílem, včetně
činností koordinačních a kompletačních.
e) Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými Smlouvou o dílo.
f) Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními, budou zajištěny
všechny nutné zkoušky podle ČSN a zajištěny všechny potřebné atesty a doklady.
Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

2.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat návrhy Smlouvy o dílo. Návrh bude obsahovat podstatné náležitostí smlouvy dle
příslušných ustanovení občanského zákoníku, bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče a dále pak
bude obsahovat:
- závazný návrh ceny díla dle článku 4. této výzvy. Nabídka bude obsahovat rozpočet díla
- konečný termín realizace, nejzazší termín realizace je 15. 8. 2016
- délku záruky za jakost díla v měsících, nejkratší požadovaná délka záruky je 60 měsíců,
nejdelší přípustná délka je 120 měsíců
- souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu Smlouvy o dílo na oficiálních www-stránkách zadavatele,
v případě že s vybraným uchazečem dojde k uzavření smlouvy
- kontakt na osobu oprávněnou jednat za uchazeče ve smluvních věcech zakázky a kontakt na osobu
oprávněnou jednat za uchazeče ve věcech technických (jméno, telefon a e-mailová adresa).
Návrh Smlouvy o dílo zpracuje a předloží uchazeč.
Nabídka bude dále povinně obsahovat:
- položkový rozpočet realizace díla
- harmonogram postupu prací
- prohlášení uchazeče o splnění kvalifikační předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit zakázku a prohlášení uchazeče, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
neuzavřel ani neuzavře dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské
soutěže,
- prohlášení uchazeče, že se seznámil s podmínkami zakázky a plně je respektuje, podepsané
oprávněným zástupcem uchazeče.
Uchazeč je svou nabídkou vázán 90 dnů od data konce lhůty pro podání nabídek.
Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

3.

Doba a místo plnění zakázky

Zahájení realizace díla: předpoklad od 1. 8. 2016.
Ukončení realizace díla: nejpozději do 15. 8. 2016.

Místo plnění zakázky: ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – přístavba hlavní budovy.

4.

Způsob zpracování ceny zakázky a požadavky na platební podmínky

Cenová nabídka bude obsahovat návrh ceny díla, doložený podrobným položkovým rozpočtem, který zpracuje
uchazeč.
Cena díla bude uvedena v členění: cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.
Cena bude nabídnuta jako maximální.
Cena za dílo bude hrazena po ukončení a předání zakázky na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
dodavatelem. Podmínkou úhrady faktury je předložení soupisu provedených prací, podepsaného zadavatelem.
Splatnost faktur je 30 dnů. Zálohy nebudou poskytovány.

5.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
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Dílčí hodnotící kritéria:
A. Výše nabídkové ceny bez DPH v Kč ….…………………… váha dílčího kritéria
B. Délka záruky za jakost díla v měsících ……………………. váha dílčího kritéria

80%
20%

Při hodnocení dílčího kritéria A. bude použit vzorec:
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

(

-------------------------------------------------------------------nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DP

)

x 100 x 0,8 =

…. vážený počet bodů za dílčí kritérium A

Při hodnocení dílčího kritéria B bude použit vzorec:
délka záruční lhůty hodnocené nabídky v měsících

( ………….……….………………….……………..……… ) x 100 x0,2 = …. vážený počet bodů za dílčí kritérium B
nejdelší nabízená záruční lhůta v měsících

Celkové bodové hodnocení je součtem vážených bodů za dílčí kritéria A. a B.
Celkový počet bodů bude stanoven na dvě desetinná místa.

6.

Kvalifikační předpoklady plnění veřejné zakázky

Uchazeč formou čestného prohlášení, (případně dle volby uchazeče je možné doložení požadovaných
dokumentů v prostých kopiích) prokáže, že splňuje tyto předpoklady pro plnění zakázky dle zákona 137/2006
Sb.:
a) základní kvalifikační předpoklady v souladu § 53, odst.1) písm. a - l zákona
(čestné prohlášení, vzor v příloze zadávací dokumentace),
b) profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 písm. a) a b) zákona
(k prokázání kvalifikace slouží kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či obdobné evidence
a kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nebo Provádění přípravných a dokončovacích stavebních
prací.
c) technické kvalifikační předpoklady v souladu s § 56 odst.3) písm. a) a c) zákona
(k prokázání kvalifikace slouží seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech
alespoň v počtu tří obdobných zakázek (repase či výměna oken) v ceně alespoň 300 tis. Kč (bez DPH) na
zakázku, doložený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu objednatele a
dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci na pozici vedoucí střediska/stavbyvedoucí, který bude mít min.
SŠ vzdělání stavebního směru a min. 3 roky praxe v oboru vztahujícímu se k předmětnému plnění této veřejné
zakázky.
K prokázání splnění všech uvedených kvalifikačních předpokladů je postačující čestné prohlášení uchazeče,
z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeč shora uvedené požadované kvalifikační předpoklady splňuje. Zadavatel
uvádí, že od vybraného dodavatele bude požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií kvalifikačních
dokladů při podpisu Smlouvy o dílo. V případě, že vybraný uchazeč nedoloží požadované originály nebo
ověřené kopie, zadavatel uzavře Smlouvu s uchazečem na dalším pořadí.

7.

Další požadavky na realizaci zakázky

Dílo bude předáno včetně úklidu dotčených prostor.

8.

Lhůta a místo pro podání nabídky, forma nabídky a označení obálky
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Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídku je třeba předložit v písemné formě (jejíž součástí bude kopie v elektronické formě na CD)
a to doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v uzavřené obálce.
Obálka musí být zřetelně na levé straně označena názvem uchazeče a nápisem: „ZŠ a MŠ Kollárova - oprava
oken v přístavbě Kollárova 4. NEOTEVÍRAT!“ a na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Pokud
uchazeč obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku, že nabídka nebude hodnocena a uchazeč bude vyloučen.
Poštou lze nabídku doručit na adresu: ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4, 796 01 PROSTĚJOV.
Osobně je možno nabídku předat hospodářce ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4, 796 01 Prostějov. Hlavní
budova na Kolárově ulici, vchod z Erbenovi ulice, 1. patro v době Po, St, od 7:30 do 14:00, Út a Čt od 7:30 do
13:00.

Nabídku je možné předložit do 9:00 hodin dne 4 . 7. 2016.
Nabídka v jednom písemném originále, spojená do jednoho kompletu, bude v uvedeném pořadí obsahovat:
1) obsah nabídky
2) Krycí list nabídky s uvedeným názvem veřejné zakázky, základními identifikačními údaji uchazeče,
nabídkovou cenou a délkou záruky za jakost díla, jménem osoby oprávněné za uchazeče uzavřít
Smlouvu o dílo a jménem osoby oprávněné za uchazeče jednat ve věci zakázky, doložené případný
zplnomocněním pro tato jednání a mailovým kontaktem
3) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc zmocněné osoby,
pokud není statutárním orgánem, podpisový vzor apod.)
4) návrh textu Smlouvy o dílo dle bodu 2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky této Výzvy,
podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče
5) položkový rozpočet a harmonogram prací, který bude nedílnou součástí Smlouvy o dílo
6) čestné prohlášení, případně doklady, o splnění všech kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.
Kvalifikační předpoklady plnění veřejné zakázky této Výzvy o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku a prohlášení, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel ani
neuzavře dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a čestné prohlášení
uchazeče, že se seznámil s podmínkami zakázky a plně je respektuje, podepsané oprávněným
zástupcem uchazeče.
Ve stejném rozsahu bude v elektronické kopii ( formáty .doc nebo .docx, .xls nebo .xlsx, .pdf, )
dodána nabídka na CD.

9.

Průběh otevírán a posouzení podaných nabídek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 4. 7. 2016 v 10:00 hodin v kanceláři ředitele školy na ZŠ a MŠ
Prostějov, Kollárova ul. 4.
Tohoto otevírání a vyhodnocení se mohou zúčastnit zástupci uchazečů o zakázku, kteří v uvedeném termínu
doručili nabídku. Zástupci uchazečů budou seznámeni s nabídkovými cenami a délkami záruk všech podaných
nabídek.
Hodnotící komise zjistí, zda uchazeč splnil všechny požadované podmínky a jeho nabídka může být hodnocena
dle bodových kritérií bodu 5 (cena zakázky a záruční doba).
Nejlepší nabídkou je nabídka s nejlepším bodovým součtem hodnotících kritérií dle bodu 5.

10. Informace pro uchazeče
Předpokládaná hodnota zakázky je 350 000,- Kč bez DPH.
Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva; Krycí list, Technické podmínky pro realizaci s výpisem prvků, Čestné
prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
o seznámení s podmínkami zakázky.
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Zadávací dokumentace a informace k tomuto zadávacímu řízení jsou přístupné na oficiálních www
stránkách ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4 http://www.zskol.cz v položce veřejné zakázky.
V listinné formě je dokumentace k nahlédnutí u hospodářky ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, 796 01
Prostějov. Hlavní budova na Kolárově ulici, vchod z Erbenovy ulice, 1. patro v době Po, St a Pá od 7:30 do
14:00, Út a Čt od 7:30 do 13:00.
Zde si mohou zájemci po dohodě pořídit kopie zadávací dokumentace.
Pro podání nabídky je možná prohlídka místa plnění. V případě dotazů kontaktujte RNDr. Josefa Hrachovce –
viz kontaktní osoby.
Písemná nžádost musí být zadavateli doručena nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 4. 7.
2016 do 9 hodin.
Případné dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení včetně případných rozhodnutí o vyloučení uchazečů a rozhodnuté o
výběru nejvhodnější nabídky bude do 3 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele zveřejněno na webu zadavatele
(na adrese: http://www.zskol.cz ).
Okamžikem zveřejnění na webu zadavatele se považuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky za doručené
všem dotčeným uchazečům. O výsledku zadávacího řízení budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem.
Kontaktní osoby zadavatele:
RNDr. Josef Hrachovec, ředitel ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
tel. 606 714 591 zskol@seznam.cz - informace o zadávacím řízení,
Luděk Svoboda, referent Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic,
tel. 582 329 360,ludek.svoboda@prostejov.eu - technická realizace zakázky,
Ing. Jiří Mendl, ekonom ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4,
tel. 582 345 160, j.mendl@centrum.cz – zástupce zadavatele.

12. Práva zadavatele
-

zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro podání nabídek,
vždy všem uchazečům shodně,
zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část zakázky,
zadavatel si vyhrazuje možnost zadání zakázky zrušit až do podepsání Smlouvy o dílo,
zadavatel bude od uchazeče, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, požadovat originály/ověřené
kopie dokladů, prokazujících kvalifikaci uchazeče a úředně ověřené plné moci,
zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy o dílo na svých oficiálních webových stránkách

otisk razítka
RNDr. Josef Hrachovec v.r.

ředitel školy
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
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ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Technické podmínky k realizaci díla „ZŠ a MŠ Kollárova - oprava oken
v budově přístavby na Kollárové 4“.
Pozice 1 (fasáda zvenku – Erbenova ulice – 3 podlaží)
Plastová okna (minimálně dvojsklo) s mikroventilací
a těsněním dorazovacím i zasklívacím
Počet :
9 ks
Rám standard
hnědá barva
Křídlo rovné standard
hnědá barva
Doplňky :
Parapet vnitřní :
9 ks
Žaluzie :
18 + 18 ks

Pozice 2 (fasáda zevnitř – Erbenova ulice - přízemí)
Plastová okna (minimálně dvojsklo) s mikroventilací
a těsněním dorazovacím i zasklívacím
Počet :
1 ks
Rám standard
bílá barva
Křídlo rovné standard
bílá barva
Doplňky :
1 ks
Parapet vnitřní :
Žaluzie :
1+1 ks

Pozice 3 (fasáda zevnitř – Erbenova ulice – 2 podlaží)
Plastová okna (minimálně dvojsklo) s mikroventilací
a těsněním dorazovacím i zasklívacím
Počet :
12 ks
Rám standard
bílá barva
Křídlo rovné standard
bílá barva
Doplňky :
Parapet vnitřní :
12 ks
Žaluzie :
24 + 24 ks

Pozice 3 (fasáda zevnitř – Erbenova ulice – přízemí)
Plastová okna (minimálně dvojsklo) s mikroventilací
a těsněním dorazovacím i zasklívacím
Počet :
3 ks
Rám standard
bílá barva
bílá barva
Křídlo rovné standard
6

Doplňky :
Parapet vnitřní :
Žaluzie :

3 ks
1 + 1 ks

Součástí dodávky bude zajištění a doprava oken, demontáž a likvidace starých oken,
montáž nových oken a parapetů, zednické zapravení oken, montáž venkovního krycího plechu
a montáž žaluzií.

V Prostějově dne 21. 6. 2016

.....................................................
RNDr. Josef Hrachovec
ředitel školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTĚJOV, KOLLÁROVA 4
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Název veřejné zakázky:

ZŠ a MŠ Kollárova - oprava oken v budově přístavby
na Kollárově 4

Druh veřejné zakázky:

Podle § 12, odstavce 3 zákona č.137/2006Sb., o
veřejných zakázkách (dále i jen zákona) se jedná o
zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu
s § 6 zákona.

Název zadavatele
Sídlo
IČ:
Zastoupen
Název firmy (uchazeče):

Základní škola a mateřská škola
Kollárova ul. 4
Kollárova ul. 4, Prostějov, 796 01
47922494
RNDr. Josef Hrachovec, ředitel školy

Prostějov,

Adresa sídla firmy (uchazeče):
Právní forma uchazeče:
IČ:
DIČ:
Titul, jméno a příjmení statutárního
zástupce:
Telefonní číslo statutárního
zástupce:
E-mail statutárního zástupce:
Titul, jméno a příjmení kontaktní
osoby:
Telefonní číslo kontaktní osoby:
E-mail kontaktní osoby:
Nabídková cena celkem:
v Kč bez DPH
Nabídková délka záruky za jakost:

DPH v Kč
v měsících

Datum:
Titul, jméno a příjmení oprávněné
osoby:
Podpis oprávněné osoby:
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v Kč s DPH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„ZŠ a MŠ Kollárova - oprava oken v budově přístavby na Kollárově 4“
Osoba oprávněná jednat ve věci této veřejné zakázky za:
Společnost: [doplní uchazeč]
se sídlem:
[doplní uchazeč]
IČ:
[doplní uchazeč]
zapsaná v obchodním rejstříku u [doplní uchazeč]
(dále jen jako “společnost”)
která je uchazečem o veřejnou zakázku „ZŠ a MŠ Kollárova - oprava oken v budově
přístavby na Kollárově 4“ dle zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky
a jejích přílohách
čestně a pravdivě prohlašuje, že:
a) při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro
prokázání kvalifikace,
b) společnost neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů, v platném znění) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,
c) společnost splňuje základní kvalifikační předpoklady v souladu § 53, odst 1 písm.
a) – l) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona), tj. 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
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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 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,
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,
i. 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) ZVZ 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. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k. nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l. vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo
v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
d) společnost splňuje profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zákona, tj. že
je schopen zadavateli předložit:
-

k prokázání kvalifikace slouží kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či obdobné evidence a kopie dokladu o oprávnění k podnikání,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo „Přípravné a dokončovací
stavební práce“
10

e) společnost splňuje technické kvalifikační předpoklady v souladu s § 56, tj. že je
schopen doložit:
k prokázání kvalifikace slouží seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem
v posledních pěti letech alespoň v počtu tří obdobných zakázek (repase či výměna
oken) v ceně alespoň 300 000,- Kč bez DPH na jednu zakázku, doložený osvědčením
objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu a dále osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci pracovníka na pozici vedoucí střediska/stavbyvedoucí,
který bude mít min. SŠ vzdělání stavebního směru, nejméně 3 roky praxe v oboru
vztahujícímu se k předmětnému plnění této veřejné zakázky
f) společnost je ekonomicky a finančně způsobilá splnit tuto veřejnou zakázku.
g) uchazeče se seznámil se všemi podmínkami podání nabídky a všemi podmínkami
plnění uvedené veřejné zakázky a plně je respektuje
h) podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých
přiložených dokumentů
*)

zaškrtněte platné

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]

………………………………………..
podpis
jméno a příjmení: [doplní uchazeč]
funkce: [doplní uchazeč]
Podpis(y) uchazeče v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob
oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce
podepisujícího/podepisujících)
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