SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 49754866
Tel., fax: 353 821 296, 602 117 067
E-mail: krusnehory@volny.cz, www.skhz.cz

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD
zastoupená Jitkou Tůmovou, předsedkyní sdružení

v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání
kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:
1.

Název veřejné zakázky

1.1. Název zakázky:

I malé památky jsou součástí našeho života

1.2. Místo realizace projektu: Krásný Les, 363 01 Krásný Les, k. ú. 673927 Krásný Les
1.3. Opatření/podopatření /záměr:

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova

1.4. Tento projekt bude financován ze zdrojů Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova a z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotace na projekty v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 –
2013.
1.5. Reg. č. projektu z PRV: 12/015/3220b/341/000079

2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

2.1. Klasifikace služeb, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tento hlavní předmět
plnění: CPV: 45000000-7 Stavební práce, 92522100-7 Ochrana historických památek

3.

Identifikační údaje zadavatele

3.1. Zadavatel:
Sdružení Krušné hory - západ
se sídlem:
Klínovecká 1407, 36301 Ostrov
IČ:
49754866
Statutární zástupce:
Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení
3.2. Realizátor výběrového řízení:
Název:
se sídlem:
IČ:
Kontaktní osoba:

Sdružení Krušné hory - západ
Klínovecká 1407, 36301 Ostrov
49754866
Ing. Jana Urbánková, manažer sdružení
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3.3. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci:
3.3.1. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z
oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že
budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci,
může být odlišný od názoru zadavatele.
3.3.2. Zadavatel požaduje, aby si každý uchazeč řádně zkontroloval projektovou dokumentaci a
výkazy výměr k předmětné stavbě. V případě, že uchazeč zjistí absenci některých informací,
položek či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (např. výkazech výměr,
ostatních částech projektové dokumentace, jakož i v ostatních přílohách této výzvy), je
povinen písemně požádat zadavatele o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Pokud
tak uchazeč neučiní, nemůže následně uplatnit zjištěné nedostatky (navýšení dodatečných
prací), které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do
výkazů výměr.
3.3.3. Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit realizátorovi výběrového řízení
zadavatele v písemné podobě. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví
písemnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).
3.3.4. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z
obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.

4.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

4.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných
k úplnému dokončení díla „I malé památky jsou součástí našeho života“, v rozsahu
specifikovaném soupisem prací v restaurátorském průzkumu a záměru Restaurování sochy
Panny Marie s Ježíškem v Krásném Lese. Součástí plnění je dále zajištění všech činností
souvisejících s předáním díla zadavateli.
4.2. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména restaurování a rehabilitace původního
výtvarně uměleckého vyznění díla dle Rozhodnutí formou závazného stanoviska MěÚ Ostrov
č.j.17523/14, odboru majetkové správy, ze dne 8.8.2014.
4.3. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o víkendech, v tom případě pouze
se souhlasem zadavatele.
4.4. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a doporučenými předpisy a metodikami.
4.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na 192.000,- včetně DPH.
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5.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1. Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 12. 9. 2014 do 30. 9. 2014.
5.2. Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání
staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu
smlouvy o dílo.
5.3. Termín ukončení díla do 30. 9. 2014 nelze v žádném případě prodloužit, pouze dodržet anebo
případně zkrátit.
5.4. Místem plnění je obec Krásný Les, 36301 Krásný Les, k. ú. 673927 Krásný Les.
6.

Způsob hodnocení nabídek

6.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena.
6.2. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.

7.

Požadavky na prokázání kvalifikace

7.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč o zakázku formou čestného
prohlášení v rozsahu přílohy č. 5 této zadávací dokumentace.
7.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením
7.2.1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, a to nejpozději před podepsáním smlouvy o dílo - uchazeč předloží
kopie dokladů.
7.2.2. živnostenského oprávnění související s předměty činností této veřejné zakázky (viz kódy
CPV), případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého tohoto oprávnění vyplývá, a to
nejpozději před podepsáním smlouvy o dílo - uchazeč předloží kopie dokladů.
7.3. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
7.4. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
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8.

Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek

8.1. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
8.2. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu takto za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
8.3. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí nabídková cena za provedení prací
specifikovaných touto zadávací dokumentací, a dále veškerých jejích příloh. Nabídková cena
musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla včetně všech nákladů
souvisejících, vyplývajících ze smlouvy o dílo. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj
cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
8.4. Nabídková cena bude uvedena v Kč.
8.5. Nabídková cena bude uvedena v členění:
celková cena díla v Kč bez DPH,
vyčíslení DPH,
a celková cena díla včetně DPH.
8.6. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky. Nabídková
cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
8.7. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v rozpočtu, který vznikne ze soupisu
prací z restaurátorského záměru v jednotlivém členění – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást
zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč v rámci své nabídky ve
veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v
rámci nabídky uchazeče.
8.8. Uchazeči jsou povinni zkontrolovat veškeré vzorce v elektronické verzi výkazů výměr tak, aby
předložená celková nabídková cena neobsahovala početní chyby, zaokrouhlení cen bude
provedeno na celá čísla.
8.9. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích
podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení, dokončení díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování
cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy (např. veškeré části
PD, která je přílohou těchto soutěžních podmínek).
8.10. V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti, případně v ostatních
částech projektové dokumentace, je oprávněn požádat písemně o dodatečné informace k
zadávací dokumentaci.
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9.

Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek

9.1. V případě zájmu o tuto zakázku, nám můžete nabídku doručit osobně do kanceláře Sdružení
Krušné hory západ, Klínovecká 1407, Ostrov 36301, 4. patro. Nebo poštou s doručením
nejpozději 11. 9. 2014 do 10:00 hod.
9.2. Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 11. 09. 2014 do 10:00 hodin. Výběrová
komise se uskuteční 11. 9. 2014 v 11:00 hod. v kanceláři SKHZ, Klínovecká 1407, 36301 Ostrov.
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání
považováno převzetí nabídky podatelnou realizátora výběrového
9.3. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední
straně označené: „NEOTVÍRAT – NABÍDKA – I malé památky jsou součástí našeho života“.
9.4. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídky, které budou doručeny po skončení
lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.
9.5. Nabídka bude předložena ve 2 výtiscích (originál + kopie), vytištěna nesmazatelnou formou a
psána v českém jazyce. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a
zabezpečeny proti manipulaci sešitím nebo svázáním celé nabídky.

10.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění:
10.1. Krycí list nabídky – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1
této zadávací dokumentace)
10.2. Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované touto
zadávací dokumentací
10.3. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele.
Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) a
doplní jej o požadované údaje.
10.4. Rozpočet díla, který vznikne ze soupisu prací z restaurátorského záměru v členění (součást
zadávací dokumentace – příloha č. 4) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek
„slepého rozpočtu“. V těchto výkazech nesmí být uchazečem provedena žádná změna, vyjma
doplnění cen.

11.

Poskytování dodatečných informací

11.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
11.2. Dotazy a žádosti o dodatečné informace budou uchazeči podávat písemně kontaktní osobě
uvedené v záhlaví zadávacích podmínek na adresu krusnehory@volny.cz.
11.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
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11.4. Kontaktní osoba: Ing. Jana Urbánková, tel. 353821296, mob. 725427977, krusnehory@volny.cz.

12.

Další podmínky zadávacího řízení

12.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12.2. Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále
specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo,
který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče.
Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací
dokumentaci.
12.3. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy o dílo pouze doplnění
identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, bez možnosti upravovat znění
jednotlivých ustanovení smlouvy.
12.4. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací
dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo.
12.5. V případě nejasností v obsahu návrhu smlouvy o dílo má uchazeč možnost si případné
nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.
12.6. Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při
finanční kontrole.
12.7. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb.).
12.8. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto
zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
12.9. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá
nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli
vyřadí ze zadávacího řízení.
12.10. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.

13.

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

13.1. O zadávací dokumentaci je možno písemně požádat u Ing. Jany Urbánkové telefonicky, osobně
v kanceláři Sdružení Krušné hory západ a nebo e-mailem na adrese krusnehory@volny.cz.
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14.

Práva zadavatele

14.1. Zadavatel si vyhrazuje právo:
14.1.1. soutěžní podmínky změnit,
14.1.2. nevracet uchazečům podané nabídky,
14.1.3. neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,
14.1.4. ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,
14.1.5. změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
14.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení pokud:
14.2.1. nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
14.2.2. nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve
výzvě k podání nabídek,
14.2.3. byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni zhotovitelé,
14.2.4. byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě,
14.2.5. odmítl uzavřít smlouvu i zhotovitel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít,

15.

Zadávací lhůta

15.1. Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 1 měsíce
ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
V Ostrově dne: 28.8.2014

…………………………………………………………….
Jitka Tůmová
Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Restaurátorský záměr pro restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v Krásném Lese.
4. Rozpočet v členění položek prací z Restaurátorského záměru
5. Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady
6. Rozhodnutí formou závazného stanoviska č.j. OMS/17523/14 ze dne 8.8.2014
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
1. Zakázka

„I malé památky jsou součástí našeho života“

Název

2. Základní identifikační údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
Sídlo/místo podnikání
Právní forma
Tel./fax:
E-mail:
IČ / DIČ
Č. účtu / banka
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Funkce/pracovní zařazení:
Tel./fax:
E-mail:
3. Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena včetně DPH
Celková cena za provedení díla včetně DPH

Kč

Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací
včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.
Tento krycí list nabídky podepisuji jako ………………………………………………………………………………………..
(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným apod.)

V……………………………………………..dne ……………………………………….

…………………………………….…………………………….
podpis, razítko
titul, jméno, příjmení
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Příloha č. 5 – Prokázání základní kvalifikace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Název veřejné zakázky:

I malé pátky jsou součásti našeho života

Prohlašuji místopřísežně, že jako Uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji níže uvedené
základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje Dodavatel, 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.
b) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje Dodavatel, 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) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje Dodavatel, který
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu.
d) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje Dodavatel, 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
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k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje Dodavatel, který není
v likvidaci.
f)

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje Dodavatel, který nemá
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště Dodavatele.

g) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje Dodavatel, 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.
h) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje Dodavatel, 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.
i)

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona splňuje Dodavatel, 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) zákona 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)

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje Dodavatel, který není
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

k) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje Dodavatel, kterému
nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
V…………………..……..dne……………..

……………….…………………………….
podpis, razítko
titul, jméno, příjmení

