Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní
veřejnou zakázku
„Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“

1.

Údaje dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona“):

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI,
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice,
IČ:00274046, DIČ:CZ00274046,
zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI.
V souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“), si Vás dovoluji tímto způsobem informovat o zahájení zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“ a vyzvat Vás
k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace.

b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Zadavatel hodlá s vybraným uchazečem uzavřít rámcovou smlouvu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pletí záhonů na území městského obvodu Pardubice VI.
Podrobný popis předmětu výše zmíněné veřejné zakázky je součástí zadávací dokumentace.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Název

CPV

Zahradnické služby
Služby vysazování a údržby zelených ploch
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
Služby související s odstraňováním plevele
Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Zastřihování živých plotů

77300000-3
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77340000-5
77342000-9

Zadavatel hodlá s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu do 31.12.2015.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300.000,00 Kč bez DPH za jednu sezonu. Tedy
celkem 600.000,00 Kč za celou dobu trvání smlouvy.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

1

Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
„Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
(příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní zakázku)
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI,
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice,
IČ:00274046, DIČ:CZ00274046,
zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI.

2. Obchodní podmínky
o Zadavatel hodlá s vítězným uchazečem uzavřít rámcovou smlouvu.
o Podmínky jsou zahrnuty v příloze č. 3 (Návrh rámcové smlouvy) zadávací dokumentace. Příloha č. 3
obsahuje soubor závazných podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou určeny komplexně a uchazeči se
od nich nebudou odchylovat.
o Veškeré podmínky plnění jsou v návrhu rámcové smlouvy konkrétně vymezeny. Vybraný uchazeč bude
v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)vždy písemně vyzván k poskytnutí plnění.
o Uchazeč vyplní v příloze č. 3 zadávací dokumentace pouze údaje na vyznačených místech.
o Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče a musí být součástí
nabídky.
o Pokud nabídka nebude obsahovat návrh rámcové smlouvy nebo tento návrh nebude podepsaný, bude
tato nabídka komisí vyřazena a zadavatelem následně vyloučena.

3. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Název
o
o
o
o
o
o

CPV

Zahradnické služby
Služby vysazování a údržby zelených ploch
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
Služby související s odstraňováním plevele
Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Zastřihování živých plotů

77300000-3
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77340000-5
77342000-9

o Předmětem plnění veřejné zakázky je pletí záhonů ve správě městského (podrobněji v bodě 4).
o Zadavatel hodlá s vítězným uchazečem uzavřít rámcovou smlouvu do 31.12.2015.
o Celková výměra udržovaných ploch je 6130 m2.
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o Zadavatel bude písemně vyzývat vybraného uchazeče, aby provedl pletí. Termín pro zahájení prací
spojených s pletím záhonů je 7 kalendářních dní od přijetí výzvy k poskytnutí plnění. Veškeré práce
spojené s pletím a popsané níže musí být přitom dokončeny 17 kalendářních dní od přijetí výzvy
k poskytnutí plnění.

4. Technické podmínky
Pletím záhonů se rozumí:
o Vyčištění keřů a keřových skupin od plevelů a náletových dřevin. Sběr a likvidace rostlinného materiálu
(odvoz, likvidace).
o Vyfoukání nebo vyhrabání listí a nepořádku z keřových skupin (včetně živých plotů) a od obrubníků
ohraničujících jednotlivé záhony bude provedeno při každém pletí.
o Odstranění náletových dřevin u zdí budov, výmladků z kořenů nebo pařezů.
o Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození keřů, obrubníků nebo chodníků. V případě
jakéhokoliv narušení či poškození ploch v době provádění prací uvede tyto poškozené plochy do
původního stavu, nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy.
o S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je nutné nakládat v souladu s platnou legislativou.
Vypleté rostliny včetně případného listí budou průběžně odváženy nejdéle do 24 hodin po vypletí.
o Součástí zakázky je také provedení veškerých prací, vyvolaných či souvisejících s prováděním
předmětu zakázky neuvedených v zadávací dokumentaci, ale nezbytných k splnění předmětu zakázky.
o Zadavatel plánuje provést pletí 3-5x za sezonu v závislosti na klimatických podmínkách.
o Zadavatel může vyzývat dodavatele, aby provedl pletí na všech vyznačených pozemcích (dle přílohy
č. 5 zadávací dokumentace), nebo aby provedl pletí pouze v jednotlivých částech městského obvodu
(tabulka s výměrou jednotlivých částí je součástí přílohy č.1 ).

5. Požadavky na varianty nabídek
o

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
o
o
o
o

Nabídková cena je cena za provedení pletí na 1 m2 plochy stanovená dle § 79 odst. 2 zákona.
Tato cena zahrnuje všechny náklady na provedení pletí záhonů dle článku 4 této zadávací dokumentace.
Uchazeč vyplní tabulku č. 1 z přílohy č. 1. Tuto tabulku implementuje do své nabídky.
Pokud uchazeč není plátce DPH, připojí také tuto informaci.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
o
o
o
o
o
o
o

o

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Všechny nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídky uvedené ve výzvě k podání
nabídky, a to na výše uvedenou adresu zadavatele – na podatelnu.
Nabídky musí být doručeny v neporušené a řádně zapečetěné obálce. Nabídky musí být kompletní
a doručeny včas.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou hodnoceny.
Nabídky musí být výrazně označeny názvem veřejné zakázky a doplněny výzvou „NEOTVÍRAT“.
Tedy „Veřejná zakázka „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“. „NEOTVÍRAT“.
Na obálce nabídky musí být dále uvedena adresa pro další komunikaci včetně IČ.
Všechny předkládané dokumenty musí být zajištěny přelepením páskou nebo jiným způsobem,
aby nebylo možné s dokumenty volně manipulovat, aniž by byla porušena pečeť nebo podepsaná
a orazítkovaná lepící páska.
Všechny listy v nabídce musí být také vzestupně očíslovány.
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Nabídka musí obsahovat tyto dokumenty:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.

seznam všech dodavatelem předkládaných listin, které tvoří obsah nabídky,
identifikační údaje uchazeče včetně IČ, bankovního spojení, jména osoby zodpovědné za zpracování
nabídky pro případnou další komunikaci, tel. číslo, e-mail,
čestná prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
pokud hodlá uchazeč realizovat část předmětu veřejné zakázky pomocí subdodavatelů, vyplní seznam
subdodavatelů a doloží jejich kvalifikaci čestným prohlášením (vše dle přílohy č. 4 zadávací
dokumentace) a kopie smluv uzavřenými mezi uchazečem a subdodavateli. V případě, že informace dle
tohoto bodu nebude nabídka obsahovat, bude mít zadavatel za to, že uchazeč hodlá celý předmět
veřejné zakázky realizovat sám,
nabídková cena (dle tabulky č. 1 z přílohy č. 1 zadávací dokumentace),
návrh rámcové smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (dle přílohy
č. 3 zadávací dokumentace),
*má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (dle přílohy č. 2
zadávací dokumentace),
*prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (dle přílohy č. 2),
*seznam statutárních orgánů nebo členů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek
byli v pracovněprávním vztahu, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Pokud uchazeč
tuto listinu nepřiloží k nabídce, má se za to, že takové osoby nejsou (dle přílohy č. 2 zadávací
dokumentace),
případné další listiny předkládané dodavatelem.

* Informace podle písmene g), h), i) doloží uchazeč pomocí vyplněného čestného prohlášení (dle
přílohy č. 2 zadávací dokumentace) ve smyslu ustanovení § 68 odstavce 3 písmene a, b, c zákona
č. 137/2006 Sb., zákona.

8. Subdodavatelé
o Pokud se uchazeč rozhodne realizovat část předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů,
uvede v nabídce identifikační údaje subdodavatele a část zakázky, kterou tento subdodavatel bude
realizovat (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
o Uchazeč je také povinen předložit čestné prohlášení subdodavatele prokazující splnění základního
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a § 54 písm. a) zákona.
o Uchazeč předloží také prostou kopii smlouvy se subdodavatelem, ze které bude patrný závazek
subdodavatele k realizaci určité části veřejné zakázky.
o Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace své i kvalifikaci
subdodavatele. Nesplnění této povinnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy se považuje
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

9. Požadavky na kvalifikaci
o Ve zjednodušeném podlimitním řízení se v souladu s § 62 odst. 3 zákona splnění kvalifikačních
předpokladů prokazuje předložením čestných prohlášení, z jejichž obsahu bude zřejmé, že dodavatel
níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Tato čestná prohlášení jsou
přílohou zadávací dokumentace (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
o Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v souladu s § 62 odst. 3 zákona bude po uchazeči, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82 zákona, požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
o Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
o Zadavatel dále upozorňuje, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 53 odst. 3 zákona a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů, a to ke dni podání nabídky.
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9.1 Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč
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,
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 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
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,
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,
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) 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) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč doloží, že splňuje základní kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, ze kterého bude
patrné, že požadavky uvedené výše splňuje. Toto čestné prohlášení je součástí zadávací dokumentace
(příloha č. 2).
Zadavatel bude později po vybraném uchazeči vyžadovat tyto doklady:
o Výpis z evidence Rejstříku trestů viz písm. a) a b)
o Potvrzení příslušného finančního úřadu viz písm. f)
o Potvrzení příslušného orgánu či instituce viz písm. h)
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9.2 Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který je schopen doložit
o Dle § 54 písmeno a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
o Dle § 54 písmeno b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
o Uchazeč doloží, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, ze kterého bude
patrné, že disponuje dokumenty uvedenými výše. Toto čestné prohlášení je součástí zadávací
dokumentace (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Zadavatel bude po vybraném uchazeči následně
žádat doložení výše uvedených dokladů (formou originálu nebo úředně ověřené kopie).
9.3 Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který je schopen doložit
o Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam poskytovaných obdobných služeb, které realizoval
v posledních třech letech s uvedením rozsahu, doby poskytnutí a osvědčení objednatelů o řádném plnění
výše zmíněných služeb.
o Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění těchto služeb a musí obsahovat údaj
o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
o Požadavkem zadavatele je doložení min. dvou referenčních zakázek provedených uchazečem
za poslední tři roky, a to obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky ve finančním
objemu min. 20.000,00 Kč bez DPH/zakázka (doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými
zástupci objednatelů zahrnujících cenu, dobu a místo provádění pletí včetně údaje o tom, zda bylo toto
pletí provedeno řádně a odborně).
o Uchazeč doloží, že splňuje technické kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, ze kterého bude
patrné, že požadavky uvedené výše splňuje. Toto čestné prohlášení je součástí zadávací dokumentace
(příloha č. 2 zadávací dokumentace).
9.4 Ekonomická a finanční způsobilost
o Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení o své finanční způsobilosti (dle § 50 odst. 1 písm. c)
zákona) splnit veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení je součástí zadávací dokumentace (příloha
č. 2 zadávací dokumentace).

10. Otevírání obálek
o
o
o
o

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 07.04.2014 do 16:00 hod. v sídle zadavatele.
Nabídky budou otevírány hodnotící komisí, která plní i funkci komise pro otevírání obálek.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě
pro podání nabídky, případně další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
Při otevírání nabídek sdělí komise přítomným uchazečům informace podle § 71 odst. 10 zákona.

11. Posouzení a hodnocení nabídek
o
o
o
o
o
o
o

Nabídky posoudí a vyhodnotí 5ti členná komise ve složení:
Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI,
Milan Chmelař, radní MO Pardubice VI,
Ing. Miroslav Rubeš CSc., místostarosta MO Pardubice VI,
Mgr. Alice Janovská, tajemnice úřadu,
Bc. Ladislava Karbanová, DiS., vedoucí OIDŽP,
Případnými náhradníky jsou: Ing. František Socha Ph.D., radní MO Pardubice VI, Milan Hromádko,
zastupitel MO Pardubice VI, JUDr. Jan Beneš, právník MO Pardubice VI, Ing. Jan Chaloupka, referent
MO Pardubice VI a Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO Pardubice.
11.1 Hodnotící kritéria

o Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (dle přílohy č. 1, tabulky č. 1 zadávací
dokumentace) s váhou 100%.
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Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
„Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
Tabulka k uvedení ceny
Tabulka č. 1
V souladu se zadávací dokumentací a dalšími podmínkami stanovenými v návrhu rámcové smlouvy
nabízím zhotovení předmětu veřejné zakázky za níže uvedenou jednotkovou cenu
CENA ZA PROVEDNÍ ÚDRŽBY NA 1 m2 PLOCHY ZÁHONU
Cena včetně DPH
Cena bez DPH
DPH 21%

Tabulka č. 2 – rozměry udržovaných ploch
Katastrální území
Svítkov
Pokovice
Staré Čívice
Lány na Důlku
Opočínek
Celkem

Výměra[m²]
4304
100
1449
110
167
6130

Pletím záhonů se rozumí:
o
o
o
o

o
o
o
o

Vyčištění keřů a keřových skupin od plevelů a náletových dřevin. Sběr a likvidace rostlinného materiálu
(odvoz, likvidace).
Vyfoukání nebo vyhrabání listí a nepořádku z keřových skupin (včetně živých plotů) a od obrubníků
ohraničujících jednotlivé záhony, bude provedeno při každém pletí.
Odstranění náletových dřevin u zdí budov, výmladků z kořenů nebo pařezů.
Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození keřů, obrubníků nebo chodníků. V případě jakéhokoliv
narušení či poškození ploch v době provádění prací uvede tyto poškozené plochy do původního stavu,
nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy.
S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je nutné nakládat v souladu s platnou legislativou. Vypleté
rostliny včetně případného listí budou průběžně odváženy, nejdéle do 24 hodin po vypletí.
Součástí zakázky je také provedení veškerých prací, vyvolaných či souvisejících s prováděním předmětu
zakázky neuvedených v zadávací dokumentaci, ale nezbytných k splnění předmětu zakázky.
Zadavatel plánuje provést pletí 3-5x za sezonu v závislosti na klimatických podmínkách.
Zadavatel může vyzývat dodavatele, aby provedl pletí na všech vyznačených pozemcích (dle přílohy č. 5
zadávací dokumentace) nebo aby provedl pletí pouze v jednotlivých částech městského obvodu (tabulka č. 2
této přílohy).
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Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 2 zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
„Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
Čestná prohlášení

1

Př íloha č. 2 a)
Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel………….(obchodní firma) splňuje základní
kvalifikační předpoklady podle § 53 ods.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel:
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,
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 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedená nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
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,
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,
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 dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.
V ………………..dne ……………………..
……………………………………………………………….…………………………………………………………
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
Podpis
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Příloha č. 2 b)
Čestné prohlášení
o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dle § 54 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel………….(obchodní firma) splňuje profesní
kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tj. jsem dodavatel:
a) Který disponuje výpisem z obchodního rejstříku, či výpisem z jiné obdobné evidence, který není starší než 90
kalendářních dní před termínem pro podání nabídek.
b) Který disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

V ………………….. dne ……………

.........……………………………………………………………..
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
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Příloha č. 2 c)

Čestné prohlášení
o splnění technických kvalifikačních předpokladů
dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
Já (my) níže podepsaný(í)…………. čestně prohlašuji(eme), že dodavatel………….(obchodní firma) splňuje
technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel:
Který realizoval v posledních třech letech nejméně 2 zakázky obdobného charakteru v rozsahu min. 20.000,00 Kč
(bez DPH) za každou zakázku a toto mohu doložit formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů
zahrnujících cenu, dobu a místo provádění služby včetně údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně.
Splnění výše uvedeného požadavku doložím těmito zakázkami:

Název zadavatele

Označení
zakázky

Cena
zakázky(bez
DPH

Období
realizace
zakázky

Kontaktní osoba
objednatele

V ………………….. dne ……………

.........……………………………………………………………..
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
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Příloha č. 2 d)

Čestné prohlášení
o ekonomické a finanční způsobilosti
dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku ,,Pletí záhonů na území
MO Pardubice VI“.

V ………………….. dne ……………

.........……………………………………………………………..
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
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Příloha č. 2 e)
Čestné prohlášení
dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
I. Dodavatel předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
1.

………………………………………………. (jméno a příjmení)

2.

………………………………………………. (jméno a příjmení)

3.

………………………………………………. (jméno a příjmení)

V případě potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen statutárního orgánu u zadavatele
nepracoval – proškrtněte.
II. Dodavatel:
a) nemá formu akciové společnosti*)
b) má formu akciové společnosti*), tudíž předkládá aktuální seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu
1. ………………………………………………………(jméno a příjmení)
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení)
3. ………………………………………………………(jméno a příjmení)
V případě potřeby seznam rozšiřte. *) Nehodící se škrtněte
III. Dodavatel prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V ………………..dne ……………………..

……………………………………………………………….………………………………………………………….
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
Podpis
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Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý

O B V O D

P A R D U B I C E

Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865,Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 3 podlimitní veřejné zakázky
„Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
Návrh rámcové smlouvy

V I

RÁMCOVÁ SMLOUVA
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“), zákona číslo č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany:
1. Objednatel:
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislava Karbanová, DiS., vedoucí
OIDŽP ÚMO Pardubice VI
bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800
IČ:00274046
DIČ:CZ00274046
2. Zhotovitel:
……………………………
……………………………
……………………………
zastoupený ve věcech smluvních:
bankovní spojení:
IČ:

č.ú.
DIČ:CZ

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad
a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v článku I této smlouvy a kterou se objednatel
zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle článku II této smlouvy za řádné a včasné provedení
prací, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Práce a služby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti,
aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou
a účelu použití.
Článek I
Předmět díla, technické podmínky
1.

Předmětem rámcové smlouvy je : „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“.

Pletím záhonů se rozumí:
a)

Vyčištění keřů a keřových skupin od plevelů a náletových dřevin. Sběr a likvidace
rostlinného materiálu (odvoz, likvidace).
b) Vyfoukání nebo vyhrabání listí a nepořádku z keřových skupin (včetně živých plotů)
a od obrubníků ohraničujících jednotlivé záhony, bude provedeno při každém pletí.
c)

Odstranění náletových dřevin u zdí budov, výmladků z kořenů nebo pařezů.

1

d) Zhotovitel se zavazuje provést práce tak, aby nedošlo k poškození keřů, obrubníků nebo
chodníků. V případě jakéhokoliv narušení či poškození ploch v době provádění prací
uvede tyto poškozené plochy do původního stavu, nejpozději do 14 dnů od doručení
výzvy.
e)

S odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je nutné nakládat v souladu
s platnou legislativou. Vypleté rostliny včetně případného listí budou průběžně odváženy,
nejdéle do 24 hodin po vypletí.

f)

Součástí zakázky je také provedení veškerých prací, vyvolaných či souvisejících
s prováděním předmětu zakázky neuvedených v zadávací dokumentaci, ale nezbytných
k splnění předmětu zakázky.

g) Zadavatel plánuje provést pletí 3-5x za sezonu v závislosti na klimatických podmínkách.
h) Zadavatel může vyzývat dodavatele, aby provedl pletí na všech vyznačených pozemcích
(dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace) nebo aby provedl pletí pouze v jednotlivých
částech městského obvodu (tabulka s výměrou jednotlivých částí je součástí přílohy č.1 ).
Článek II
Cena díla, platební a fakturační podmínky
1.
2.

Maximální částka, kterou objednatel hodlá vyčerpat činí 300.000,00 Kč za 1 sezonu.
Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí
na základě cenové nabídky ze dne ………….. tuto částku:
Cena za provedení pletí na 1 m2 plochy záhonu bez DPH

……………..Kč

DPH 21%

……………..Kč

Cena včetně DPH

……………..Kč

Zhotovitel předá objednateli plochy, na kterých prováděl pletí, neprodleně
po dokončení prací.
3.

Tato cena je stanovená zadávacím řízením a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
v souvislosti s prováděním díla, tak jak je popsáno v čl. I této smlouvy.

4.

Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí
jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla,
ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad, či s výhradami.

5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací
odsouhlasených objednatelem. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
6. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě
a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
7.

Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle čl. II této smlouvy.

8.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel
povinen fakturu včetně jejích příloh opravit, nebo nově vyhotovit. Oprávněnému
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti
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začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury
s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy objednateli.
9.

Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury.
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.

10. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má
zajištěno.
Článek III
Čas plnění, místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy provádět pro objednatele v těchto
termínech
Zahájení prací:

duben 2014

Konec platnosti smlouvy:

31.12.2015

2. Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI
3.

Objednatel bude písemně vyzývat zhotovitele, aby provedl pletí na některé z lokalit
(případně na všech). Termín pro zahájení prací spojených s pletím záhonů je 7
kalendářních dní od přijetí výzvy k poskytnutí plnění. Veškeré práce spojené
s pletím a popsané níže musí být přitom dokončeny 17 kalendářních dní od přijetí
výzvy k poskytnutí plnění.
Článek IV
Závazky zhotovitele při provádění díla.

1.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené
svou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla
tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem. V případě jakéhokoliv narušení či
poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději
k předání hotového díla do původního stavu.

2.

Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude
zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla.
Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen
v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na
vlastní náklady.
4. Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek V
Spolupůsobení objednatele
1.

Objednatel se zavazuje na požádání zhotovitele provést kontrolní prohlídku místa plnění
předmětu veřejné zakázky.
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Článek VI
Záruky a vady díla
1. Zhotovitel ručí za to, že zhotovené dílo svojí jakosti splňuje podmínky uvedené v § 2161
NOZ .
Článek VII
Zajištění závazku
K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy
se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn
objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý
den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní
pokutu 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.
Článek VIII
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje nedodržení podmínek
uvedených v § 2001 – § 2005 NOZ, zejména nedodržení termínu plnění předmětu
smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení
jakosti, jakož i závažně porušováni technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit
od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo
v likvidaci.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí
objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli
vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
4. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se zhotovitel,
pokud to bude technicky možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této
smlouvy.
5. Zhotoviteli budou předány mapové podklady MO Pardubice VI, na kterých jsou
přehledným způsobem znázorněny udržované plochy.
6. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést
na svého případného právního nástupce.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti
předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné
návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit
aktuální výpis z obchodního rejstříku.
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8. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti,
a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti
podle § 92a zákona o DPH.
9. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto
dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob,
telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného
dopisu druhé smluvní straně.
10. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele
a objednatele.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas
k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich
vyžádání.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční
kontroly.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má
zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury
objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze
část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

Dne…………..v …………..
za objednatele:

za zhotovitele
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Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý
O B V O D
P A R D U B I C E
Úřa d měst ského o bvo du Pardubice VI
Odbor investic, dopravy a životního prostředí

V I

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 4 podlimitní veřejné zakázky
„Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky
a jejich čestná prohlášení
dle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že předmět veřejné zakázky nebude realizován prostřednictvím
subdodavatelů.*
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že níže uvedené části předmět veřejné zakázky budou realizovat
níže uvedení subdodavatelé.*
Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:
Subdodavatel č. 1

část plnění, kterou bude tento subdodavatel realizovat:

Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:
Subdodavatel č. 2

část plnění, kterou bude tento subdodavatel realizovat:

Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:
Subdodavatel č. 3

část plnění, kterou bude tento subdodavatel realizovat:

*nehodící škrtnout
V ………………..dne ……………………..

……………………………………………………………….…………………………………………………………
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
Podpis
1

Vzor čestného prohlášení subdodavatele ke splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatele:

Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:
Subdodavatel č. 1

část plnění, kterou bude tento subdodavatel realizovat:

Já, výše uvedený subdodavatel čestně prohlašuji, že:
1.

Jako subdodavatel uchazeče o veřejnou zakázku s názvem „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 písm. j) zákona, neboť jsem
subdodavatelem, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

2.

Jako subdodavatel uchazeče o veřejnou zakázku s názvem „Pletí záhonů na území MO Pardubice VI“
splňuji profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) zákona, neboť disponuji výpisem
z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, který není starší než 90 dní před termínem pro
podání nabídek.

V ………………..dne ……………………..

……………………………………………………………….…………………………………………………………
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele
Podpis
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