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Společenství Lvovská 1224,1225,1226,1227 se sídlem Lvovská 1225/5, Vršovice, 100 00 

Praha, IČ 01820516   

Zadávací dokumentace 

Zadavatel Společenství Lvovská 1224,1225,1226,1227 

 Lvovská 1225/5  

 100 00  Praha 10 

IČO 01820516 

Název zakázky Modernizace/výměna 4 osobních výtahů v objektu 
Lvovská 

Termín realizace 07/ 2023 – 08/ 2024 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Základní údaje o zadavateli  

Název: Společenství Lvovská 1224,1225,1226,1227 

Sídlo: Lvovská 1225/5, 100 00 Praha 10 

Právní forma: Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) 

IČO: 01820516 

DIČ: CZ 01820516 

Bankovní spojení Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu 261831718/0300 

Zadavatel je zapsán v rejstříku SVJ, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14777  

Osoby zadavatele 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za zadavatele: 

Předseda společenství vlastníků, Jiří Mrkal 

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky 

Ve věcech administrativních: Jiří Mrkal – předseda výboru SVJ 

Kontakty +420 725 385 685, mrkal@svj-lvovska.cz 

Ve věcech technických:  HIC & Services s.r.o., Ing. Armen Jegijan 

Kontakty  +420 777 581 995, armen@hic.cz 

 

2. Informace o předmětu zakázky 

2.1. Předmět zakázky – stávající stav 

Všechny 4 osobní výtahy v objektu Lvovská prošly poslední větší modernizací v letech 2007 až 2008. 
Výrobce VHL s.r.o., 4x typ výtahu: OT/320/07(05), zdvih 20,94 m, pohon trakční, počet stanic 8, řízení 
EKM 64, nosné prostředky lana 3x10 mm, výkon motoru 2,7 KW (3,5 KW – 1 výtah), otáčky motoru 
1000/min, klec užitná plocha 0,94m2, š,h,v 890/1050/2100, kabinové dveře automatické nerez, 
šachetní dveře samozavírací šířka 700 mm výška 2000 mm, řízení výtahu je mikroprocesorovým 
řízením. Strojovna v místnosti nad výtahem na půdě.  
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 2.2. Předmět zakázky – požadovaný nový stav 

• dodávka a montáž nového výtahu s co největší vestavěnou kabinou (dle možností šachty o 
velikosti š1170mm x h1480-1490 mm) včetně: 

• maximální světlá šířka kabinových i šachetních dveří  

• výměna šachetních dveří na patrech (v námi odsouhlaseném designu) 

• kabinové dveře automatické v provedení nerez (zavírání do roviny – nikoliv zalamování)  

• min. nosnost 320 Kg, zvýšení rychlosti oproti stávající rychlosti výtahu 

• snížení hlučnosti 

• výměna vodítek (pokud bude nutné) 

• výměna ovladače v provedení nerez antivandal s dotykovými tlačítky s LCD displayem s 
polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací 
přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou 
vyprošťovací službou (GSM bránou), reliéfním písmem a Brailovým písmem 

• výtahové rozvaděče bez blokování, kódování 

• ovládání výtahu doplnit o čtecí zařízení čipu, které umožní jízdu výtahem do sklepních prostor 
pouze majitelům, kteří budou disponovat čipem. V tomto směru je podmínkou kompatibilita se 
stávajícím přístupovým systému URMET FDI od spol. Animo Bohemia s.r.o. Jedná se o čipový 
systém, který slouží k otevírání vstupních dveří. 

• výrobce většiny komponentů z ČR, popř. EU (ne Turecko, Čína a podobné země) 

• demontáž a odvoz konstrukcí stávajícího výtahu, zajistit likvidaci stávajícího zařízení 

• odstranění všech provozních rizik dle platných norem 
 
2.3 Rozsah a technické podmínky zakázky 

• odstranění veškerých rizik stávajících výtahů, aby rekonstruované výtahy, zejména z pohledu 
stávající platné legislativy, zákonů, norem, předpisů, vyhlášek a podobně, v době předání díla, 
nevykazoval žádná bezpečnostní rizika provozu. Součástí díla budou i veškeré dodávky a práce, 
spojené s odstraněním nejen rizik technologie rekonstruovaných výtahů, ale i odstranění rizik 
výtahového příslušenství a souvisejících stavebních částí (např. osvětlení výtahové šachty, 
úpravy strojovny výtahu, úpravy opláštění šachty – pokud je zapotřebí apod.  

• vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci výtahů v rozsahu pro stavební povolení, 
případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu dle právních předpisů. Projektová 
dokumentace bude vypracována následně, a to na základě písemného požadavku zadavatele, ve 
lhůtě do 21 dnů od doručení požadavku zadavatele, před podpisem příslušného smluvního 
ujednání na vlastní realizaci díla. Projektová dokumentace k podání nabídek není povinnou 
součástí obsahu dodané nabídky uchazeče. Projektová dokumentace bude odsouhlasena 
zadavatelem před zahájením stavebního řízení. 

• elektronické a listinné dokladování veškerých povinných zkoušek, revizí, posudků a kontrol, pro 
naplnění veškerých požadavků souvisejících zákonů, předpisů, vyhlášek, norem a podobně. 
Dodání certifikátu výtahu vydaného autorizovanou osobou a dodání veškerých listinných 
dokladů o provedených zkouškách, revizích, posouzeních a kontrolách. Všechny výtahy budou 
opatřeny štítky a provozními návody. 

• provedení díla včetně veškerých souvisejících prací, činností, služeb a úkonů jako např. 
zednických, malířských, elektroinstalačních prací, dopravní výkony, likvidace odpadu, úklid a 
podobně. 

• uchazeč předloží vzorovou Smlouvu o dílo v editovatelné podobě word-detail viz. níže bod 4 

• povinnou součástí nabídky bude předložení servisní smlouvy v editovatelné podobě word-
detail níže viz. bod 4 
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2.3. Doba a místo plnění zakázky 
 

Doba a místo plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 07-09/2023 – 2 výtahy 

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky 07-09/2024 – 2 výtahy 

Místo plnění zakázky Lvovská 1224,1225,1226,1227, 100 00 Praha 10 

 

• odstávka výtahu v trvání max. 4 týdnů (část obyvatel domu jsou staří lidé) 

• zajistit bezpečnost obyvatel po celou dobu rekonstrukce  

• průběžné úklidy staveniště, úklid staveniště závěrečný, likvidace odpadu. 

• uvedení dotčených stavebních konstrukcí do původního stavu. 

• ohlášení stavby vč. správních poplatků, zpracování projektové dokumentace, projednání s DOSS 

• zajištění jejich souhlasných stanovisek (zejména HZS) 

začátek realizace zakázky bude podmíněn až po vypracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci výtahů v rozsahu pro stavební povolení, případně ohlášení stavby příslušnému 

stavebnímu úřadu dle platných vyhlášek. SÚ vydá kladné stanovisko. 

• pro rok 2023 je plánováno s výměnou 2 osobních výtahů 

• v roce 2024 je plánováno vyměnit zbývající 2 výtahy 

 

3. Kvalifikace dodavatelů 
 
Forma prokázání splnění kvalifikace 
Dokumenty, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, mohou být předloženy v originále nebo 
v prosté kopii. 
 

Kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že není 
v likvidaci, proti uchazeči není vedeno insolvenční řízení 
nebo insolvenční řízení nebylo zrušeno pro nedostatek       
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení (čestné 
prohlášení viz. samostatná příloha č.1) 

Profesní kvalifikační dodavatel v nabídce předloží aktuální výpis z obchodního 
rejstříku (v případě, že se jedná o právnickou osobu). 
Dodavatel musí mít oprávnění k podnikání, které odpovídá 
předmětu zakázky.  Jiná forma podnikání není přípustná. 

Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí 
osobě ve výši min. 50 mil. Kč 

dodavatel předloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy 
nebo platnou pojistnou smlouvu, jejíž účinnost je odložena 
na okamžik přidělení zakázky uchazeči, nebo pojistný 
certifikát, jejichž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž je patrná 
výše pojistné částky nebo pojistný limit pro tento druh 
pojištění, jakož i délka platnosti smlouvy. 

Seznam zakázek obdobného 
charakteru 

reference, které dodavatel realizoval samostatně nebo jako 
hlavní člen sdružení. Dodavatel musí prokázat zkušenosti 
s úspěšnou realizací alespoň pěti zakázek v předchozích pěti 
letech, z nichž každá měla alespoň stejný finanční rozsah 
jako předpokládaná polovina hodnoty zakázky v tomto 
výběrovém řízení. 

  



 
 

Společenství Lvovská 1224, 1225,1226,1227 se sídlem Lvovská 1225/5, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 01820516, zapsané 

v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14777 

 

4. Obchodní podmínky, smlouva 
 
4.1 Uchazeč předloží vzorovou Smlouvu o dílo v editovatelné podobě Word. 
 
Součástí nabídky dodavatele musí být předložen návrh harmonogramu provádění prací, který bude 
přílohou Smlouvy o dílo. Uchazeč uvede: 
 
- Termín zahájení prací od podpisu smlouvy o dílo 
- Celková doba provádění prací 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených 
v Krycím listu soupisu (Výkazu výměr).  Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou 
jménem či za uchazeče jednat a bude součástí nabídky jako příloha návrhu Smlouvy. 
 
Uchazeč v Krycím listu uvede: 
 - Krycí list soupisu; 
 - Rekapitulaci členění soupisu prací; 
 - Celkovou cenu za soupis prací bez DPH a cenu s DPH; 
 - Celkovou cenu za soupis materiálu bez DPH a cenu s DPH; 
 - Celkovou sumární cenu bez DPH a sumární cenu s DPH; 
 - Záruční dobu na provedení prací; 
 - Záruční dobu na dodaný materiál. 
 
Ve smlouvě o dílo bude celková cena vybraného dodavatele stanovena jako smluvní cena pevná, 
nejvýše přípustná, nedojde-li ke změně z důvodů na straně zadavatele. 
 
Do ceny nabídky musí být zahrnuty všechny náklady související s realizací díla tak, aby dílo plnilo svůj 
účel. Jedná se například o komplexní vyzkoušení, revize, přesun hmot, zařízení, zboží, náklady na 
vybudování zařízení staveniště, provoz, údržba a vyklizení zařízení staveniště, doprava na staveniště, 
veškeré vedlejší náklady spojené se zhotovením díla, ztížení podmínek výstavby, vytýčení sítí, všechny 
správní poplatky, náklady na odvoz a uložení odpadů na skládku a jejich likvidace, likvidace vyzískaného 
kontaminovaného i nekontaminovaného materiálu včetně recyklace, odvozu, ukládání a poplatků s tím 
spojených, úprava příjezdových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby a všechny ostatní náklady 
a výdaje nutné k řádnému provedení díla dle zadaných podmínek a požadavků. Celková cena zahrnuje 
zejména rovněž náklady dodavatele na pojištění, průzkumy, náklady na zřízení a provoz staveniště, 
ostrahu a média na staveništi, celní poplatky, ubytování, mzdy, ostatní přímé náklady, nářadí 
mechanické a elektrické, provozní a správní režie, úklid, dopravu hmotných dodávek pro plnění 
předmětu zakázky a dopravu montážních pracovníků, pojištění, inflaci atd. 
 
Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, úplná a závazná za uvedené dílo, tj. zahrnuje veškeré náklady 
dodavatele na kompletní provedení díla (§ 2620 odst. 1 o. z.). 
 
4.2 Povinnou součástí nabídky bude předložení Servisní smlouvy v editovatelné podobě Word 
 
Servisní smlouva na základě které, bude Vaší odbornou firmou zajišťováno vyprošťování osob z klece 
výtahu a bude zajišťován pravidelný servis výtahu v souladu s platnými právními a technickými 
předpisy a platnými normami po celou dobu platnosti servisní smlouvy na výtah. Návrh Servisní 
smlouvy bude minimálně obsahovat zajištění dále uvedených požadavků, včetně uvedení cen: 
 
Servisní činnost: 

- doba trvání servisní smlouvy min. 7 let 
- zajištění vyproštění osob z klece do 1 hodiny od oznámení 
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- zajištění provozní prohlídky dle platných ČSN 
- zajištění odborné prohlídky dle platných ČSN 
- zajištění odborné zkoušky dle platných ČSN 
- zajištění odstraňování provozních poruch do 6 hodin po nahlášení 
- zajištění pravidelné preventivní údržby (mazání, čištění, seřizování, opravy) 
- zajištění odstraňování závad zjištěných po prohlídkách a zkouškách 

 
Mimo servisní činnost: 

- opravy po násilném nebo neodborném zacházení 
- úpravy k zvýšení bezpečnosti   
- návrh na aktualizaci textu a podmínek servisní smlouvy po změně právních, technických 

předpisů a norem, jež mají vliv na zajištění bezpečného chodu a provozu výtahů 
 

5. Hodnocení nabídek 
 
  A. Nabídková cena bez DPH 
 
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena výše nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč ve 
své nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. Jako nejvhodnější bude z 
hlediska tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

B. Celkový návrh řešení revitalizace osobních výtahů 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena, komplexní nabídka na revitalizaci 
osobních výtahů, včetně návrhu řešení vstupních šachetních plechových dveří na patrech, kabinových 
dveří a ostatních komponentů. Hodnocena bude i estetická stránka díla. 

C. Délka záruční doby 
 
Minimální požadovaná záruční doba na dílo je 60 měsíců od data předání díla. V rámci tohoto dílčího 
hodnotícího kritéria bude hodnocena délka záruční doby v měsících navržená uchazečem v souladu se 
zadávacími podmínkami. Uchazeč ve své nabídce v návrhu smlouvy uvede délku záruční doby, kterou 
poskytne na celý předmět plnění zakázky, vyjádřenou počtem měsíců ode dne předání a díla zadavateli 
bez vad a nedodělků. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnocena 
nabídka s nejdelší záruční dobou. 
 

 D. Lhůta výstavby (v kalendářních dnech) 
 
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena lhůta výstavby (doba plnění) navržená 
uchazečem v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč ve své nabídce v návrhu smlouvy uvede 
lhůtu výstavby pro plnění předmětu zakázky vyjádřenou počtem kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště do okamžiku předání a převzetí hotového Díla. Zvlášť prosíme uvést předpokládanou 
odstávku výtahu ve dnech. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto dílčího kritéria hodnocena 
nabídka s nejkratší dodací lhůtou a odstávkou výtahu.  
   

6. Další zadávací podmínky zadavatele 

6.1. Požadované platební podmínky 
 
- výše zálohy nejvýše 10% z celkové ceny díla  
- průběžná fakturace se splatností 14 dní od data vystavení faktury po dokončení dílčích fází provedení     
díla, nejvýše do 60% z celkové ceny díla 
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- konečná faktura se splatností 14 dní od data vystavení faktury po převzetí díla bez vad a nedodělků 
- 5% zádržné v délce trvání min. 12 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace schválenou 
autorizovanou osobou a předloženého potvrzení inspekčního orgánu v knize výtahu o provedené 
kontrole a posouzení shody. 
 
6.2. Požadavky na formu zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje v elektronické formě na emailovou adresu mrkal@svj-lvovska.cz. V případě 
potřeby je možno listiny odeslat prostřednictvím velkokapacitního úložiště (např. uschovna.cz). 

Nabídky lze vedle toho zároveň zaslat i poštou na adresu dle bodu 7.3. 

Zadavatel preferuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace: 

1. Krycí list nabídky 
2. Obsah nabídky s přiřazením čísel listů vč. uvedení celkového počtu listů 
3. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů 
4. Návrh smlouvy o dílo včetně příloh 
5. Položkový rozpočet včetně harmonogram soupisu prováděných prací   
6. Prostá kopie platné pojistné smlouvy 
7. Technické listy 
8. Návrh servisní smlouvy, která bude obsahovat náležitosti definované v čl.4.2 této zadávací 

dokumentace 
 
6.3. Zadávací lhůta 

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do okamžiku uzavření smlouvy s uchazečem, který 
předložil nejvhodnější nabídku. Nabídka musí platit nejméně 2 měsíce od data podání nabídky. 

6.4. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení díla do užívání 

 1. prohlášení o shodě, certifikáty, technická osvědčení 
 2. prohlášení o likvidaci odpadů 
 3. protokol o předání a převzetí stavby 
 
6.5. Práva zadavatele a ostatní podmínky zadávacího řízení 

a. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávacího řízení během 
trvání lhůty pro podání nabídek. 

b. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazeči o podmínkách realizace zakázky a jejich 
nabídkách, a to v jedné fázi jednání. Podmínky případného jednání budou stanoveny ve výzvě 
k jednání, přičemž jednání může být vedeno osobně nebo elektronickou formou (e-mailem). 
Podáním nabídky dává uchazeč souhlas s tím, že v případě, že bude jednáno o nabídkách, 
mohou být údaje z jeho nabídky, jež jsou předmětem hodnocení, sděleny ostatním uchazečům, 
jejichž nabídky budou hodnoceny. 

c. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
d. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, zadavatel není povinen uzavřít 

smlouvu se žádným z uchazečů. 
e. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit uchazeče, který je nebo v minulosti byl v prodlení s 

plněním svých závazků vůči zadavateli. 
f. Zadavatel si vyhrazuje právo ze zadávacího řízení vyřadit uchazeče v případě, že uchazečem 

doložené dokumenty prokazující splnění kvalifikace budou obsahovat nepravdivé údaje. 
g. Zadavatel může v případě nejasností požádat uchazeče o vysvětlení nabídky.  

mailto:mrkal@svj-lvovska.cz
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h. K uzavření smlouvy s vítězným uchazečem dochází okamžikem podpisu smlouvy smluvními 
stranami. Jakékoli předešlé úkony zadavatele, a to včetně oznámení výsledku zadávacího 
řízení, nejsou akceptací nabídky uchazeče a nezavazují zadavatele k jakémukoli plnění. 

i. Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení sdělit ostatním uchazečům 
obchodní firmu či název uchazeče, jehož nabídka byla dle stanoveného způsobu hodnocení 
vybrána jako nejvhodnější. 

j. Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí v zadávacím řízení jdou k tíži 
uchazeče. 

k. Na obhlídce staveniště bude upřesněn rozsah prací a dodavatel provede konkrétní zaměření 
na místě. 

l. Práce budou probíhat za provozu objektu. Konkrétní pracovní doba bude vymezena a určena 
vedoucím stavby v rámci předání a převzetí staveniště.  

7 Ostatní informace k zadávacímu řízení 

 7.1. Prohlídka místa plnění 

Termín prohlídky místa plnění proběhne ve dnech 20.02.2023 a 23.03.2023 od 10.00 hodin . Místo 
srazu účastníků prohlídky je před objektem Lvovská 1225/5. Osoba odpovědná za součinnost při 
prohlídce objektu je: Ing. Armen Jegijan, mobil: +420 777 581 995, email: armen@hic.cz 

Prohlídka místa plnění je pro uchazeče zakázky povinná. 

Uchazeč má povinnost potvrdit písemně na e-mailovou adresu armen@hic.cz nejpozději 2 pracovní 
den před termínem prohlídky místa plnění, zda se zúčastní prohlídky místa plnění, či nikoliv. V případě, 
že zadavatel neobdrží potvrzení, prohlídku místa plnění ve stanoveném termínu nezajistí. 

7.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodavatel může po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Žádosti mohou být doručeny e-mailem nejpozději pět pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat Jiřímu Mrkalovi na email mrkal@svj-
lvovska.cz. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti. 

7.3. Termín a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. března 2023 v 18.00 hodin. Podáním nabídky se rozumí 
doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá uchazeč. 

Nabídky se doručují elektronicky adresu zadavatele mrkal@svj-lvovska.cz. 

Lze je zároveň vedle toho zaslat i poštou na adresu: 

Společenství Lvovská 1224,1225,1226,1227 

Lvovská 1225/5, 100 00 Praha 10 

 

8. Další části zadávací dokumentace (samostatné přílohy)  

Příloha: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 V Praze dne 07. února 2023 

 

mailto:armen@hic.cz
mailto:armen@hic.cz
mailto:mrkal@svj-lvovska.cz
mailto:mrkal@svj-lvovska.cz
mailto:mrkal@svj-lvovska.cz


 
 

Společenství Lvovská 1224, 1225,1226,1227 se sídlem Lvovská 1225/5, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 01820516, zapsané 

v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14777 

 

Příloha č.: 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Dodavatel ……………………...…… (doplňte název/obchodní firmu/jméno a příjmení a identifikační údaje 

dodavatele) čestně prohlašuje, 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, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 

včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 

došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, tento 

předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tento předpoklad splňuje 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

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 dodavatel splňuje 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, tuto podmínku splňuje statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, tento předpoklad splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, předpoklad podle tohoto písmene splňuje vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje 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 jeho 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;  
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i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li 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; a 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

 

V……………dne…………….             

 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

Titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

Funkce  

 

 

 

 

 

 

 


