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Zadavatel:  

Adresa:  Hvozdec 16, 664 71 

Statutární zástupce/starosta:  Ludmila Zmeškalová 

Kontaktní osoba:                     Ludmila Zmeškalová a Bc. Jana  Švédová 

IČ:   71 21 73 71 

tel.   +420 731 480 136 

e-mail:   ludmila.zmeskalova@zsostrovacice.cz 

www:     svazekveveri.cz 
 

Svazek obcí Panství hradu Veveří  jako zadavatel, vás tímto v souladu s ustanovením 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), 

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce: 

 

Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce “OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  

HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“. 
 

 
  

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:  

Bc. Jana Švédová         

Hvozdec 39, 664 71         

IČ: 745 21 225     

tel. +420 607 170 464  

e-mail: jana.svedova@tiscali.cz 

 

 

 

 



 

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého 

rozsahu  

„OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 

 

Obsah: 

 

 

1.   Předmět zakázky, předpokládaná cena zakázky bez DPH 

2.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

3.  Informace o zadávací dokumentaci, lhůty a místo pro podání 

nabídky 

4.   Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

5.   Základní kvalifikační předpoklady 

6.   Profesní kvalifikační předpoklady 

7.   Technické kvalifikační předpoklady 

8.   Platební podmínky 

9.   Způsob hodnocení nabídek 

10. Požadavky zadavatele 

11. Přidělení veřejné zakázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého 

rozsahu  

„OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 

 

1. Předmět veřejné zakázky a základní údaje 
 

Předmětem veřejné zakázky je obnova historického krajinného prvku aleje v návaznosti 

na současnou alej od hradu Veveří a provedení povinné publicity podle Závazných 

pokynů pro žadatele a příjemce podpory  z Operačního programu životního prostředí.  

Vzhledem k hodnotě veřejné zakázky se jedná o zadávací řízení mimo režim  zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je  337 870 Kč. 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

 

CPV 77211600-8 Vysazování stromů 

45112700-2  Krajinné úpravy 

 

Realizace akce: výsadba stromořadí u akce bude probíhat od 1. dubna 2014 do 30. listopadu 

2014. V současné době je u akce akceptována žádost o podporu a vydáno akceptační číslo 

13146096, o přidělené dotaci je možné získat  informace na www.opzp.cz. 

 

Název stavby:    

“OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 
Místo:  viz. projektová dokumentace (katastrální území Vev. Bítýška) 

Investor:  Svazek obcí Panství hradu Veveří 

Termín realizace: předpoklad – 04/2014  až  11/2014  

 

 

Realizací kompletní výsadby se rozumí dodání veškerých služeb spojených s výsadbou 

stromořadí: 

 

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na prostoru a v okolí výsadby, zejména 

čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

-    respektování podmínek daných stanoviskem MÚ Kuřim č.j. MK/13676/12/OI 

- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 

objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 

skutečného provedení; 

- zakázka bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, 

odstranění vad  a po prokázání, že odvedené dílo vykazuje projektované parametry. 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku musí provést ocenění dle zadávací dokumentace a dodaného 

soupisu prací. Uchazeči dále mohou ve svých nabídkách uvést různé dodavatele nebo výrobce, 

přičemž však musí dodržet technické a kvalitativní parametry dané projektem.   

 

Uchazeč je povinen nabídku zpracovat tak, aby byly zapracovány veškeré práce a ocenění 

různých provizorií nutných k provedení zakázky.  

 

Zjistí-li zhotovitel vady dokumentace, je povinen na ně upozornit před zahájením prací a zajistit 

vyřešení problémů při zpracování prováděcí projektové dokumentace. 
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2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Předpoklad financování je ve vazbě na termíny realizace.  

 

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a zadaného soupisu prací a bude 

uvedena celková cena díla za provedení výsadby stromořadí. Cena za výsadbu bude doložena 

položkovým rozpočtem dle poskytovaného soupisu prací. Nabídnutá cena musí být v návrhu 

smlouvy definována jako celková a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla. 

Zejména musí cena již obsahovat i náklady vyplývající z nutných provizorií. 

 

Stanovení nabídkové ceny: 

 

- cena v Kč, která bude v nabídce členěna na: cenu(bez DPH),  hodnotu DPH, cenu (včetně 

DPH, 

- pokud uchazeč zjistí, že jsou k realizaci díla nezbytné práce neuvedené ve výkazech či 

zadávací dokumentaci, je povinen vznést dotaz adresovaný na zástupce zadavatele a dále 

postupovat v souladu s odpovědí zadavatele; 

- cena za dodávku bude doložena soupisem prací (v členění minimálně dle předaného soupisu 

prací/položkového rozpočtu); 

 

Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny:  

 

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: 

 

a)  zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného 

předmětu plnění zakázky, ale jsou nezbytné k plnění veřejné zakázky. 

b)  v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty. 
c)  překročení nabídkové ceny dodatečnými pracemi bude možné pouze po předchozím 

odsouhlasení rozsahu požadovaných prací mezi zhotovitelem a objednatelem a to pouze do 

výše  celkové ceny díla. Postup při projednávání dodatečných prací bude v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Projednávání víceprací bude formou změnových 

listů se soupisem konkrétních prací zpracovaných dodavatelem. 

 
Priority součástí zadávací dokumentace uvedené sestupně dle významu: tato zadávací 

dokumentace a výzva k podání nabídek, situace výsadby, soupis prací.  
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3. Informace o zadávací dokumentaci, lhůty a místo pro 

podání nabídky 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. 

Součástí zadávací dokumentace jsou: 

 

- situační výkres výsadby stromořadí/projektová dokumentace – katastrální mapa (tištěná     

   Podoba, CD) 

- formulář krycí list nabídky (tištěná i elektronická podoba, CD) 

- vzor čestného prohlášení (tištěná i elektronická podoba, CD) 

- obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo v  elektronické podobě, CD) 

- soupisy prací/položkový rozpočet (v elektronické podobě, CD) 

 

Zadávací dokumentace s podmínkami a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh 

v tištěné a elektronické podobě: 

 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

Zadávací dokumentaci si může uchazeč na žádost vyzvednout na adrese obecního úřadu 

Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71.   

Zadávací dokumentace bude rozeslána  22.1.2014 na tři firmy a výzva bude zveřejněna od 

23.1.2014 do 20.2.2014 na webových stránkách zadavatele a profilu zadavatele.  Zadávací 

dokumentaci si lze vyzvednout nejpozději do dne ukončení lhůty pro vyzvednutí zadávací 

dokumentace tj. 19.2.2014, osobně si lze dokumentaci vyzvednout  po telefonické dohodě s Bc. 

J. Švédovou. Fyzická prohlídka místa realizace je možná pouze po telefonické dohodě Bc. J. 

Švédovou.  Cena za zadávací dokumentaci je 100 Kč.  

 

Místem pro podání nabídek je obecní úřad Hvozdec, vždy v pondělí a poslední den podání 

nabídek ve čtvrtek od 10.00 – 11. 30 hod. Lhůta  pro podání nabídek začíná 3.2.2014 a končí 

20.2.2014 v 11.30 hod.  

 

Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat na obecním úřadě Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71  

v tyto dny pondělí od 10.00 – do 11.30 hod a poslední den podání nabídek i ve čtvrtek 

tj.20.2.2014 od 10.00 –  do 11.30 hod.   Při zaslání poštou  je nezbytné, aby ve lhůtě stanovené 

pro podání nabídek byla nabídka doručena osobě pověřené výkonem zadavatelských činností - 

Bc. Janě Švédové, Hvozdec 39, 664 71, nebo zadavateli zakázky doporučenou poštou na adresu  

– Obecní úřad Hvozdec, Hvozdec 16,664 71 p. Veverská Bítýška. 

 

 

Zpracování nabídky: 

 

Nabídka uchazeče musí být podána v českém jazyce. Nabídka může být dodána v jednom 

svazku, nebo v samostatných slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené 

názvem zakázky, na které musí být adresa uchazeče z důvodu vyrozumění uchazeče v případě 

doručení nabídky po uplynutí lhůt pro podání nabídek. Zalepená obálka bude označena nápisem: 

 

NEOTVÍRAT Veřejná zakázka “OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ 

DVORY“ 
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Doporučené strukturování nabídky: 

 

1) Krycí list nabídky 

2) Čestné prohlášení 

3) Smlouva o dílo 

4) Položkový rozpočet 

5) Reference 

6) Doložení kvalifikačních předpokladů 

 

Zadavatel může kdykoliv v průběhu zadání před podpisem smlouvy o dílo zrušit zadávací řízení 

bez udání důvodu.  

 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 

Pro prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení následující části kvalifikace: 

 

- splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §53 zákona o veřejných 

zakázkách 137/2006 Sb. 

- prokázání profesních kvalifikačních předpokladů  

- uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách a doklady požadovanými zadavatelem  

- doložení technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona o veřejných 

zakázkách 137/2006 Sb. 

 

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních 

kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění 

profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.  

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je 

oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž 

vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 

kvalifikace. Kromě smlouvy je dodavatel povinen předložit doklady prokazující skutečnosti, že 

subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (ve smyslu § 53 

odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách), a jeho výpis z obchodního rejstříku, či z jiné 

obdobné evidence, pokud je v něm subdodavatel zapsán.  
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5. Základní kvalifikační předpoklady 

Prohlašuji, že jsem uchazečem: 

a) 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 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) 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, 

c) který 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) který není v likvidaci, 

f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů 

Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci 

daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo 

obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, 

místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,  

g)  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 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast2h5d1.aspx#par54
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osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

h) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

i) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech pracovali u zadavatele a 

j)  který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem 

akcií vyšším než 10 %, 

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

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 
 

Dodavatel prokazuje splnění těchto požadavků formou čestného prohlášení, z jehož obsahu musí 

být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné požadavky (vzor čestného prohlášení je přílohou 

zadávací dokumentace).  

 

 

6 . Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tyto 

doklady: 

 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

  

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, (živnostenský list poskytování služeb pro zemědělství 

a zahradnictví 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací 

prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné 

pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, 

 
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
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7. Technické kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů tyto doklady: 

 

- předložení seznamu obdobných realizovaných zakázek s objemem min 168  tis. Kč i bez 

DPH za každou realizaci a k minimálně dvěma z těchto zakázek doložit reference 

poskytnuté zadavateli. 
 

 

 

8. Platební podmínky 

 

 
Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace, splatnost faktur je 30 dnů, přičemž uchazeč 

může nabídnout splatnost faktur delší. Práce budou uhrazeny na základě soupisu provedených 

prací předkládaného měsíčně.  

  
Uvedené platební podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a uchazeči jsou oprávněni 

navrhnout pro zadavatele výhodnější platební podmínky. 

 

9.  Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.  

 

Celková cena včetně DPH…..…..…………….…………………..……váha – 100%  

 

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií   

 

Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu včetně DPH. Celková výše ceny včetně DPH bude 

hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Pro stanovení bodového ohodnocení za 

dané kritérium bude využit následující vzorec: 

 

100
Kčvcenahodnocená

Kčvcenanejnižší
(bodů) 

 

 

Pořadí nabídek uchazečů vyhodnotí komise tak, že uchazeč, který získá nejvyšší počet takto 

vypočtených bodů bude hodnocen jako nejvhodnější (první) a uchazeč s nejnižším bodovým 

hodnocením jako poslední. Dle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí každého 

nevyloučeného uchazeče. 
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10.  Požadavky zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje změnit nebo doplnit obchodní a technické podmínky v souvislosti 

s dotazy uchazečů. 

 

Případné požadavky na změnu zadávacích podmínek zadavatelem budou uplatněny vůči všem  

uchazečům shodně, a to písemnou formou. 

 

Zadavatel upozorňuje, že náklady na účast v soutěži a náklady související se zpracováním 

nabídky nebudou uchazečům hrazeny. 

 

Zadavatel si vyhrazuje dále jednat s vybraným uchazečem o náplni smlouvy o dílo doložené v  

nabídce, změny v neprospěch zadavatele ze strany uchazeče nejsou přípustné.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro  

celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo uchazeče na náhradu škody a ušlého  

zisku. 

 

Uchazeči musí ve svých nabídkách uvést identifikační údaje o subdodavatelích včetně rozsahu 

jejich práce. K vyplnění informací o subdodavatelích zadavatel přikládá v příloze této výzvy 

formulář „Prohlášení o subdodavatelích“. V případě, že uchazeč předpokládá realizaci zakázky 

bez subdodavatelů, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.  

 

 

11. Přidělení veřejné zakázky 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zasláno všem uchazečům, kteří nebyli 

vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. 

 

Uchazeči mohou proti výsledku výběrového řízení podat námitky do 5 dnů ode dne doručení 

výsledků výběrového řízení. 

 

Veškeré dotazy uchazečů, případně upřesnění, je nutno směřovat na organizaci pověřenou 

výkonem zadavatelských činností. 

 

 

Dne 22.1.2014 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

        Ludmila Zmeškalová 

        Předsedkyně Svazku 

 
 



 

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého 

rozsahu  

„OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 

 

 
 

 

 

Krycí list nabídky 
“OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 

 

 

Uchazeč:   ............................................................................................................... 

 

adresa .............................................................................................................. 

 

statutární zástupce ........................................................................................... 

 

E-mail …………………………… IČ ……………………………………… 

 

telefon ..........................................  fax: .......................................................... 

      
 

 

Druh ceny 

Cena 

v Kč bez 

DPH 

Hodnota 

DPH v Kč  

Cena v Kč 

včetně DPH  

Celkové náklady výsadby stromořadí    

Ostatní náklady    

Celková cena     

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………………..     dne …………….   

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, podpis,                   

          razítko  

 
 

 

Pozn.: Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že  údaje uvedené v krycím listu nabídky 

musí odpovídat současně údajům v návrhu smlouvy a budou brány jako závazné ze strany 

uchazečů. 
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Prohlášení o subdodávkách 
 

“OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 
 

 

Identifikační údaje subdodavatele 

(název, adresa a IČ) 

Popis prováděných 

prací 

Podíl 

z ceny v 

% 

Finanční objem 

prací 

subdodavatele 

 

 

 

 

    

  

Celkový podíl výsadbových prací prováděných subdodavateli je  …… % z ceny výsadbových 

prací.  

 

 

 

V ……………………………..     dne ……………. 

        

 

 

 

Jméno, příjmení, podpis, razítko  
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Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 

 

Firma:    …………………………………. 

 

IČ:    …………………………………. 

   

Sídlo:    …………………………………. 

 

Statutární  zástupce ………………………………….. 

 

 

Prohlašuji tímto, že ve smyslu § 53 jsem uchazečem: 

 

 

a) 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 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) 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, 



 

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého 

rozsahu  

„OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE  HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY“ 

 

 

c) který 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) který není v likvidaci, 

 

f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u 

orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České 

republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných 

orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, 

evidovány nedoplatky,  

 

g)  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, 

 

h) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

i) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a 

 

j)  který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s 

podílem akcií vyšším než 10 %, 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 

 

V………………..dne ……………………. 

 

 

 

 

 

 

            

       …………………………………….. 
           

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast2h5d1.aspx#par54

