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Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební 

práce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Název veřejné zakázky:  

PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN V ZŠ A MŠ BĚLOTÍN 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Obec Bělotín  

Adresa zadavatele 753 64 Bělotín 151 

IČ zadavatele 00301019 

Právní forma Obec nebo m.část hl.m. 

Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Eduard Kavala  

URL zadavatele http://www.belotin.cz 

Zastoupen na základě mandátní smlouvy 

Zmocněnec Hranická rozvojová s.r.o.  

Korespondenční adresa zmocněnce Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 

IČ zmocněnce 29452511 

Kontaktní osoba: Ing. Marcela Tomášová 

Elektronická adresa m.tomasova@regionhranicko.cz  

Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, týkající se přístavby 4 učeben v ZŠ a MŠ v Bělotíně. 
Stavební práce jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace – projektová dokumentace a slepý 
výkaz výměr. 

 
Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedeny v zadávací dokumentaci nebo v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního 
standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. Projektová dokumentace a výkaz výměr, obsahují 
požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení 
nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako 
vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, ale kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší 
parametry. Charakteristiky vymezující kvalitu a vlastnosti materiálů uvedené v zadávací dokumentaci 
a technické specifikaci jsou závazné. 

3. Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky a termín plnění 

3.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8.264.462 Kč bez DPH (10.000.000 Kč včetně DPH). 

3.2 Termín plnění: do 30. listopadu 2015. Tento termín je maximální a nepřekročitelný. 

http://www.belotin.cz/
mailto:m.tomasova@regionhranicko.cz
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4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

4.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (poštou, nebo e-mailem) dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na výše uvedené 
kontakty zmocněnce nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.  

4.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné 
informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta a na profilu zadavatele.  

4.3 Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti.  

5. Lhůta a místo pro podání nabídky 

5.1 Dodavatel může podat jen jednu nabídku. Tato nabídka bude obsahovat veškeré dokumenty 
požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění 
kvalifikace a dále návrh smlouvy obsahující kompletní cenu zakázky v členění cena bez DPH, výše 
DPH při sazbě 21%, cena včetně DPH 

5.2 Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem 
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím 
řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.  

5.3 Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 
zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou 
nabídku považují za jednoho uchazeče. 

5.4 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 18.5.2015 do 7.30 hodin. Pokud bude 
nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek takovou 
nabídku neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

5.5 Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN V ZŠ A MŠ BĚLOTÍN 
NEOTEVÍRAT 

(v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat 
oznámení).  

5.6 Nabídky se podávají osobně nebo poštou na adresu: Hranická rozvojová s.r.o., Tř. 1. máje 2063, 
753 01 Hranice. V případě osobního převzetí je vhodné domluvit předání dopředu telefonicky – 
osobní převzetí bude možné pouze v pracovních dnech od 8:00 do 15:00, poslední den lhůty do 
7:30, a to od 7:00 do 7.30 hodin. 

 výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)] – prostá kopie.,  

 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 
1 písm. f)] – prostá kopie., 

 potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)] – prostá kopie., 

 čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e), g), i) až k)] - doporučujeme použit vzor čestného 
prohlášení ve formátu Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace. 
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Doklady prokazující splnění kvalifikace nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace (tzn. k termínu pro podání nabídek) starší 90 kalendářních dnů. 

6.1 Profesní kvalifikační předpoklady: 

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 (ust. § 54 písm. a) zákona) – prostá kopie. 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
či licenci (ust. § 54 písm. b) zákona) – prostá kopie 

- provádění staveb jejich změn a odstraňování 

 

6.2 Technické kvalifikační předpoklady: 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na 
stavební práce veřejný zadavatel požaduje: min. 1 stavbu, v hodnotě 5 mil. Kč s DPH (4132231 Kč 
bez DPH) za poslední 3 roky. Toto doloží uchazeč osvědčením vydaným veřejným zadavatelem 
nebo jinou osobou.  

6.3 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace podle § 50 
odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen v nabídce předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 53 
a § 54 písm. a) zákona. 

6.4 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě 
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 
6.5 použije obdobně. 

6.5 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 6.5 společně několika 
dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních 
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 
veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky dle ust. § 51 odst. 6 zákona. 

6.6 Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění všech kvalifikačních předpokladů prokazuje 
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva 
podle § 82, 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. 
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Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazující splnění kvalifikace před 
podpisem smlouvy o dílo bude závazné i pro uchazeče, jež kvalifikaci prokázali již v rámci 
nabídky prostými kopiemi dokladů prokazující splnění kvalifikace. 

6. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 

- Fakturace budou probíhat průběžně měsíčně, vždy na základě skutečně 
provedených prací, 

- Splatnost faktur je 30 dní 

- Záruční doba je minimálně 60 měsíců 

- Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, který bude obsahovat tyto požadavky 
zadavatele 

7. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Nabídková cena je závazná a nepřekročitelná. Nabídkovou cenu lze překročit pouze při změně 
zákonných podmínek o sazbě DPH. 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

8.1 Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH (21 %) a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena 
bude uvedena také na krycím listu nabídky, viz příloha č. 2 – Krycí list nabídky. 

8.2 Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení, zadávací 
dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.  

8.3 Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré 
náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

9.1 Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, 
datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby 
oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu 
procesu zadávání zakázky), případně URL adresu. 

9.2 Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí 
nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela 
akceptovat obchodní podmínky (viz příloha č. 2 – Obchodní podmínky) a musí být v souladu 
s textem oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty 
obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou 
součástí zadávací dokumentace, musí uchazeč zapracovat do návrhu smlouvy o dílo. 

9.3 Dodavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či 
více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele (ust. § 44 odst. 6 
zákona). Pokud bude dodavatel plnit předmět zakázky sám, uvede to ve své nabídce formou 
čestného prohlášení.  
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10. Podání nabídky a formální požadavky na nabídku 

10.1 Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky. Nabídka v listinné podobě musí 
být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být 
uvedena adresa. 

10.2 Nabídka bude dodána v jednom originále. Dále v elektronické podobě na CD nosiči. Každý 
uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc) 
nebo PDF.  

10.3 Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele 
v omyl. Nabídka dodavatele musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci 
s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou 
číselnou řadou. 

10.4 Nabídka musí obsahovat doklady dle § 68 odst. 3 zákona 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;  

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 
a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

10.5 Pro sestavení a vyplnění krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávací dokumentace 
č. 2 – Krycí list nabídky. 

10.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

11. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

11.1 Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (ust. § 78 odst. 1 
písm. b) zákona). Při hodnocení stanoví hodnotící komise pořadí nabídek podle nabídkové ceny 
bez DPH uvedené na krycím listu nabídky. Vítězným uchazečem se stane uchazeč, který 
předložil nejnižší nabídkovou cenu za celou zakázku.  

11.2 V případě posuzování nabídkové ceny bude zadavatel zkoumat, zda se nejedná o mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu a bude postupovat přiměřeně dle § 77 zákona (institut mimořádně 
nízké nabídkové ceny).  

12. Ostatní ujednání 

 Dodavatel předloží ve své nabídce vyplněný rozpočet, a to v písemné i elektronické podobě (na 
CD-R v editovatelném formátu např. *.doc, *.odt, *.xls nebo *.rtf). V případě rozporů mezi 
tištěnou a elektronickou podobou je rozhodující písemná podoba. 

 Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 18.5.2015 v 7.30 hodin, v kanceláři Hranické 
rozvojové s.r.o., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice.  

 Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve 
lhůtě pro podání nabídek, a to vždy jeden zástupce dodavatele. 

 Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (zadávací lhůta dle §43) na 90 dní od konce lhůty pro 
podání nabídek. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 zákona. 
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13. Přílohy zadávací dokumentace 

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace  

Příloha č. 2:  Krycí list 

Příloha č. 3:  Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 

V Bělotíně, dne 30. dubna 2015  

 

 



Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 

SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Název veřejné zakázky: PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN ZŠ A MŠ BĚLOTÍN 

2. Základní identifikační údaje o uchazeči 

Název:  

Sídlo/ místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu 
zadávání veřejné zakázky): 

 

IČ :  

DIČ  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:   

3. Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  

4. Nabídková cena 

 bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) včetně DPH (v Kč) 

Nabídková cena     

 

Čestné prohlášení: 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN V ZŠ A MŠ BĚLOTÍN“ 

nejsem subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení (pro shodnou část). 

 
 
 

V ………………….……… dne: 
 

________________________ 

Podpis oprávněné osoby 
 



Příloha č. 3 
 - Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií – PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN V ZŠ A MŠ BĚLOTÍN 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 
podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), ve vztahu ke spotřební dani písm. f) a j) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“zákon“) 
 
 

Tímto čestně prohlašuji, že: 

 dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona), 

 vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech 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 (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona), 

 dodavatel není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), 

 dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla , 
místa podnikání či bydliště dodavatele (ve vztahu ke spotřební dani, § 53 odst. 1 písm. f) zákona), 

 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 (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona), 

 dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona), 

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

 
 
Toto prohlášení podepisuji jako ……………………………………………………………….. 

(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením 
omezeným apod.) 

V…………………..dne…………….. 

………………………………. 
Podpis, 

titul, jméno, příjmení 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

podle § 53 odst. 1 písm 
 
Tímto čestně prohlašuji, že: 
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 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 (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona), 
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 (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona), 
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona), 
d) vůči majetku jehož neprobíhá nebo v posledních třech 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 (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona), 
e) který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona), 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 
písm. h) zákona), 
i) 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 uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby. 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona), 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu. 
 
Toto prohlášení podepisuji jako ……………………………………………………………….. 

(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným apod.) 

V…………………..dne……………..       ………………………………. 
Podpis, 

titul, jméno, příjmení 


		belotin@belotin.cz
	2015-04-30T14:46:13+0100
	Obec Bělotín
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




