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Výzva a textová část Zadávací dokumentace

ExPosALE - cz s.r'o., Dotovaný zadavatel
Zastoupena : Ing. Petrem Skarkou
štolská 3gl3 | 25o 92 šestajovice

ICO t 25226177, DlCt CZ.25226A77
vzastouPení rng. Petťem šiškou tčo 7o55o5a1

váši firmu podle ustánovení dles 3a ákona č.137 / 2006 sb.

tÚYzÝv^

k podání nabidky na podlimitní veřeinou zakáŽku vé ziédnodušeném řízení na dodávky
spolufinan@vanou ze zdÍojo Eu - operačního p]ogřamu podnikání á inovace

(ERP a cRM) ve společnosti ExPosALE - cz s.r'o."
Předmětem veř€iné zakázkyie Pořízení a implementace koňplexního infořmačniho sJŠtému a
adekvátní technřké infÍastťukfury za účelém výŽnamného zéfektivnění všech klíčový.h firémních
pro.esů/agend (sjédnocení datového základny) ve spol€čnosti ExProsAlE _ cz s.r.o. v souúslostí s
dodávkou sw bude i 12 ňěsíční systemová PodpÓřá. v úvodu reáliza.é projektu však bude nejpNe
zPrócována expeÉni analýŽá přesných Poťeb spolďnos$ v obtásti IcT' Me{ neinvestiční ýýdaje
p;oiekfu budé dál€ paťit také povinná publicita Prcjektu, která bude v Přiměřéném řozsahu tvořéna již
v proběhu Projekfu.

Předmět véfujné zakázky je .ozdělen na dva okruhy:

1. Informace o oředmětu zakázkv.

Přédmětem zákázky j€ ( ve zkráceném soutějním názvu ) :

1. HWa sítě
2. ERP/CRM systém komplexní řešení

Každý Ž okruhů akázky lŽ€ rozdělit ná sámostatné akce. ktérá jsou hodnotit€lné beŽ nutÍéhÓ vlivu
druhého z okrur!ů. Prcto zada\rat€l přistoupí k hodnocéní každého z okruhů od.lěleně _ viz odst. 4.

Rozsáh zakázky ( okruhů ) ié specifikován v zádávací dokumeítaci.

Klasifikácé př€dmětu veřejné zaká'ky ( cÍ'v) :

'laOO0000-a

2. Doba a misto olnění'

Př€dpokládaný termín dokončení : 3'!!!Dzuq!!!
předPokládaný možný t9rmin záhái€ni : !5L20!!
mí5to Dlíěni : 25o 92 sestaiovice



3. Požadavkv na orokázání kvali'ikace.

3.t

3,4

3,2

3.3

u.hazeč prokáže če9E]i!!!!qh!Éšc!íE']Ě!-p!9q!9Lk9pi!j

ákladní kvalisk.ční kritéřia I

dle 5 53 odst. 1a) až k) 
'ákona 

č. 137/2006 5b. -Pňloha/wor

Profesní hfalifikační př€dPoklád ucha'eč přokáže :
_ dle s 54a) nebo b) zákona č. 13712006 sb'

Podle s 50 odst. 1c) zákona č.13712006 sb.
' ě€sblé prohlášení o své ekonomické a finaňční způsobilosti splnit vď€jnou 

'akázku
T€chni€ký kvalifikační př€dpoklad uchazď pmkáže I

_ dles 56 odsL 1nebo 2 a) ákona č.13712006 sb.

oxRUH l) _ HW a sítě
seznam mInimálně 3 významný.h dodávek obdobného .harakteru PoskvEtuÝch dodávat€l€m v
Posléd.ích 3 let€€h s uv€{tenim jéjich rozsáhu a doby poskytnuí z toho nejméně i€dnu o obi€mu
miíimálně 1 mil. Kč bez DPH, přičemž Žakázkou obdobného charakteru s€ mYslí dodání HW a
insta|a.é sí4 kt€ře nebylo zajištěno subdodavatelsky.

OKRUH 2) - ERP/CRM system
séznam miniňálně 3 výžnamných služeb obdobného chárakteÍu posMnutýEh dodavat€l€m v
posledních 24 měsí.í.h s uvedením jejich rozsahu á doby poslqtÍiutí' z robo nejméně iednu o
objemu minimálně 1mil. Kč bez DPH' Pňčemž zakázkou obdobného chamkteřu !e myslí PořÍzéní
a implémentace komplexního informačního systemu, kt€ré nébylo zajištěno sub.lodavatelsky.

3.5 souřástí nabídky musí být řovněž podle s 6a odsL 3) ákona č. 13712006 sb. :

a) seznam statutáínich oÍgánú n€bo členů státÚtiámich orgánú, kteří v Poslédních 3 l€tech od
konc€ lhúty pro podání nabídek bý' v pracovněprávním, funkčnim či obdobném pomě.u u

b) má_li dodavatel formu akciové sPolečno'ti. seznám vlasbríků akcií, ieiichž souh.nná Ínenovilá
hodnota přesahuj€ 1o l}6 základního kaPitalu, whotov€ný ve lbútě pro podání nabíd€l9
c) přohlášení uchazďé o tom, že neuzavř€l a neuzavře zakázanou doho.lu podle 4láštního
práÝrího př€dpisu v .ouvislosti se zadávanou véfujnou Žakázkou.

3.6 uchazeč v€dený v seznamu kvalifikovaných doda!'atelů může nahradit prokázání kvalitrkačních
pfupokladů poádovanÝ.h v bod€.h 3.1a 3.2:

dle 5 127 odst. 1) t/ýpisen ze séznamu

uchazeč splněrí kýálifikace prokazuje čEÉb|Ým prohláš€ním. z jehož obsahu bude zřqim4 že
kvalifikačni předPoklády požadované zadavaté!ém splňuje - viz. 5 62 odsL 3) zákona' - EĚ!9b3^E9L
vítězňý uchazeč sPlrění kyétifikac€ prokazuj€ zadavateli před podpisem smlouvy o dílo př€dložením
oliginálu nebo ověřené koPie - s výjimkou bodu 3.1. tam. kdé čestné přohlášena postačuje. N*Plnění
této poúnnosti se považuje za n€pÓskytnutí součinnost' k uzávř€ní smlouvy'

3.7 Doklády pňpadně prokaující splnění kvalifikačních Přďpokládů 9!ig!!á!9EJgD994Ě&4qrk9pú
n€šmějí být ke dni lhůtv Dre oodání nabídkv starší 90 kálendářní.h dnó vč€tně. Uchaz€či by tedY
měli Éádat o výpis 2 rejsťíku b'estú i9!ěJře!L!a!!cE_!b!!tr_p!9_p9cá!i!3!!d€!.

4. zDůsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek bude přovedeno @
včétně oublicitv Dťoiektu - viz i htto:/ /www.czechinvest.oro/data/files/Dravidla-
oro-publicitu-ceřvénec-1 l-l947-cz'Ddf .

Neiwšší DředDokládaná cena nabídkv ie celkem| 2.578.000,-Kč bez DPH

Okruh r)

Okruh 2)

Hw a sítě

ERP/cRM systém

l.52o.ooo'- Kč bez DpH

1.osa.ooo'- Kč bez DPH



3

Každý uchazeč si dle své odbořnosti a možností vybere jeden či oba okruhý
které íapfoďo izolovaně ohodnotí. Vazba cen vájemně mezi okruhy u jédnoho
uchazeče je nepřípustná. zadavatel vyhodnotí dle níže uvedéného postupu
z oMĚéných nabídek každý okruh samostátně a pro každý okruh ulčí samostatně
vítěze. Pokud uchazeč nabídne k hodnocení oba okruhy, bude vyhodnocen vítězeít
obou soutěží t€hdý pokud součet jeho celkoýých bodových hodnocení nepřekročí
o více než toolo celkové bodové hodnocení jedňotlivých vítězných uchazečů.

Hodnocení nabídék bude provedeno dle ekonomi€ké výhodíosti nabídek Pomo.í více křiteťií
sáfiostahě Pro každé kriterium alášť s tím, že dú|ežitost iednouivých kriteÍií ie vyjádřena i€iich
vahou v sestilPném pořadí. Ho.lnocení bud€ přov€deno výpočtem dle dále uv€d€ný.h vzorEů. získáné
body v přístušném kritéřiu budou vynásobeny iejich váhou. soi'čet vážených zisků za všé€hna kíiteria
uÉí pořadí uchaz€če v célkovém hodnocení.

Hod.lotící kriÉřia a váhy tě.hto kritéřií, na základě kteÍých Proběhíe hodnocéní íabíd€k :

KÍit€ťium č. 1 _ \týše nabídkové.ény včetně oPH (váha kriÉria - 57%)
Křitéťium ě. 2 - shoda t€chni.kého ř€č€ní v nabi.'ká.h s poádavky v 

'adáva.i 
dokumentaci

Kíiterium č. 3'
okruh 1) Hw a sítě - Poáruční seMs
okruh 2) ERP/CRM system - 3Ystémová podpor.

Kr'terium č.4 _ s€rvisní zásáh

vzorce prc hodnoceni nabídék pro uÉ€ní n€vážený.h bodových zisků :

(váha kÍitéřia - 2o%)
(váha kritéria - 13olo)

(váha krité'ia - 10%)

xriterium č' 1
_ výpočď hodnoceni krit€.ia výše nabídkové cény včetně DPH :

(aena neinižší / c€na hodnocéná) I 10o = nevážeňý bodový zist nabídky v daném křitériu

xriérium č.2
_ výpočet hodÉ.éní kriteria shoda t€.hnického ř€šení v nabídkách . požadavky vzadává'í

(průměÍ bodú vše.h komisařr nejítiří Že vše.h nabídék / průměr bodů vše.h komisářú hodn@né
nabídky) x 1oo = nďážéný bodový zisk nabídky v daném kíiteřiu.

UPozoRNĚNÍ !!!! zadavátel 3i vyhřazuj€ právo vyhodnobt 5hodu technická|o řešení v nabídkách
3 poádavky v zadávací dokuňéntáci subjeKivně s tím, ž€ eliminace podjátosri je zaruč€na ták' žé
váha kriteň; jé 2o9lo a hodno.éní bude pfov€deno zpÍúměrováním hodnoceni 5_ti komisařů. T€chnické
fuš€ní je tedy na každém z uchaŽďů podle i€ho možnos_tí a schopnosti s jédinÝm limit€m' a to

K.iteřium č. 3
' výpočet hodno.ení křiteria Pozáruční servis ř€sP. systemová podpora:

(dóbá Pozář!čního s€Ívisu resP. syst€mové podpoÍy v Íněsící€h hodno.enél PoŽáruční ssrvis re3p.
systemová podpora v měsících neivyšší) x 1oo = n€váž€íý bodot ý zisk nabídky v dáném kriteri'

Kritérilm č.4
Do 24hod ,.. 100bodr
Do 4ahod '.' sobodů
Do 2 pÍác' dnú...25bodů
Do 3 prac. dnů '.' lobodú
více jak 3 prac dny...obodr

t'v€déné body = néváž€ňý bodový ziŠk nabídky v danáň kriteřiu

5. Teřmín a míďo Dro oodání nabídek.

Podlě s 39 o.tst. 1 ákona č. 13712006 sb. bud€ nabídká .lořučena poštou' kuřýrní s|užbou nebo

osobně néjpozdě'i 31.ol.2o13 do to.oo hod na adBu zadavatele Písenně á v uzáťrené obálce
označéné ve zkÍác€ném soutěžním názvu !

lmolementace komolexního informační svďému íFRP a cRM) ve sDolečnosti
ExPosALE - cz s.ř.o. - NEoTvIRAr.



na l(téÉ musí být adre.a' na niž ie možné nabídku wátit. Po uplyrutí této lhůty nebude žádná nabídka
Přiiatá. Nabídka bude evidována a budeji přiděleno Pořádové čísto. Písémné potvrzení o předání
nabídky si zaiistí ucház€č'

Na a.tresu za.távát€le _ ExPosALE - (z s.r.o. - lze Podát nábídky osobně v prácovn'.h dnech a to od
9.00 hod do 15.00 hod.

6 zoůsob zDracování nabídkové cenv. olatební Dodmínkv. Doužitý iazvk,

Nabídková .€na blde uvedena v korunách českých bez DPH' sa2ba a výše DPH a cena včetně DPH jako
celková ve skladbě dle speciÍika€e v zadáva.í dokum€ntáci.
Do c€nY u.haŽéč záhřn€ veškere práe. dodávky a náklady včetně v€ěk€ťých Íi'ik a vlivů běhen celé
doby plnění vefujné zakázky. součástí r@lia.é j€ i povinná publicita dlé přavidel oPPt . Její přesné
umístěni a konečnou úpnvu siuchazďupř€.ní PřiProhlídce místa plnění s€ zadavatelem - viz' odst a.

6.1 cena bude wďéna jáko neivýše příplstná' láto .ena budé přékrďit€lná pouz€ pó písemné
dohodě obou smluvní.h stÍan a to :

6.1.1 v pňpadě zadavatelém písemnouformou vyžádaného pýšoní požadovaných štandardů
6'1'2 doideni v prúběhu reliza@ ke u měně daňových předpisů s dopádém ía Mbidkovou enu

6.2 splátno6t faKur bude 60 kalendářŤích dnů ode dne doručeni ieiich objďnavateli. Fakbrá€e bud€
Prováděna násl€dovně :

Fakfurácébudou prováděny až po dokončénídíla a odsřanění pňpadných vad a n€dodělků.
Uved€ný zPůsob fakh.race bude uved€n v konďném zňění smlouw o dílo a nemůž€ být
předmětém budoucího vyjednávaní s vítěznÝm u.házečem

6.3 Nabidka bude vyprácována výh'adné v č€.kém jazv.é.

6.4 Nábídka bude zpracována a doručéna ve dvou tištěných vyhotov€ní.h (1 originál a l přos!á kopie)
a v elékEonické podobě na cD n€bo DvD' pňčémž obě verze - tištěná i elekEonická - budou
identické. Jedno!|vé stfany nabídky budou Žabezpečeny Pro6 maniPulaci sešiťm celé nabÍdky
takovým způsobém, kt€Ú znemožní vyjmoutjédnoBivé listy nebo částj nabídky.

7 Návřh smlouw o dílo. Dřávo zadavatele

' N€dílnou součástí nabídky uchazď€ bud€ Pro uchážďe podepsaný návrh smlouvy o dílo.
který bude Pre u.bazeč€ ávazný a j€ho změnu. doplnění nebÓ úprěvu lnože požadovat pouz€

_ Nabídká musí obsahovat č6tné prohláš€ňí Uchazeče. že :

... i€ v souladu 5 ustánovénim s2 písm e) zákona č..32ol2ooa sb. o fiňánční kontrole ve
v€řejné správě a o změně něktéťý.h zákonr ( zákon o finanč.í konb'ole ). vé Žnění pozděiších
př€dpisf' osobou povinnou spolupůsbit pň výkonu finanční kontÍoly prováděné v souúslosti
s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prá.í Ž veřeiný€h výdaiú.
... se zavazuj€ k uchování účebí.h Žáznamů a daÍších relevantních podkladú souviseií.í.h
s do.lávkou zboží. služeb nebo sbvebnich PEtí dlé platných přávních př€dpisů.
... je navíc poúíén umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projekfu, zněhož ie
zakázk€ hrazena. provést kontťolu dokladů souviseiících š plněňím zakáŽký a to po dobu 10
let po skončéní 

'akázky.
čestná Prohlášéní budou podeps€ná osobou oPráWěnog jednat zá uchaŽeče nebo jeho

zadavatel si vyhrazuj€ právo dle 5 84 zákona zrušit výběr uchazeče kdykoli před
podepgáním smtouvy o dílo' zadávatél si vyhrazuie právo doplnit nebo změnit
výzÝu. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídkY'
zadavatel nebude uchazečům hrádit náktady vzniklé účasti v zadávacím řízení'
zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. zadavatel si vyhrazuje právo
odstoupit od podepsání smlouvy o dílo v případě že nebude posMnuta dotace.

zádavatel si vYhrazuje přávo uveřejnit oznámení o vtýběru nejvhodnější nabídky
do 5 př.covních dnů po řozhodnutí na profilu zadavatele. v takovém případě se
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotč€ným
zájemclm a všem dotčeným uchaz€čům okamžikém uveřejněni na profitu
zadavatele.
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8 Lhůta a zDlsob Dro wádání zadávací dokumentace' Drohíídka

Lhota' v€ kt€É lze vyádat žadávací dokumentaci' začíná dnem 02.01.2013. zadáva.í dokumentae
jé zda.ma k dispo2i€i mailem Preti objédnávcé na adresu : 9!9!o!cts@re!!g!!!!a nebo upřesnění na
t€l. 6oal3225z5' ,!ou-li v zD nébo jejich přílohách uv€deny konkÉtní ob.hodní názvy, jedná s€ pouze
o wm€zenÍ požadovaného Etandardu a zádáEtel gmožňUje iiiné t€.hnicky a kvalitátivně sťovnatelné
ř€šení. Ná teto adřes€ ie tnožsé Podat dotazy k pÍůběhu soÚtěže.
zadavatel zodpoví veškeřé odborné dobzy k zD a ároveň !!€sE!orqÉ p€vný termíň prohlídky míšta
plnéni, lze iei dohodnout indiúduálně na mail: oetr.skarka@exDosal€.cž - Ing. Pďr škařka'

9 Datum. hodina a místo iednání

5 oPoreu 5 71 ákona 137/2006 sb. i€ stánoven termíň jédnání na 3!Q!z9!!E]q!]L3qb9d
v sídl€ zadavatele. zadavatel nabízí Uchaz€či možnost účastnit 5e otevírání obálek. za
uchazeč€ bud€ i€dnat státt tární zástupce nebo osoba pověřená Plnou ňocí k tomuto iednání.

td€ntifikační údaie o zadaEt€li

Dotovaný zadavatel : ExPros^LE - cz s.r.o., Školská 33/3 , 25o 92 sestáiovic€

'a"t"upen 
,jng. petršt<*xa, lěo | 2s226.177, Dlč| cz25226177, máil: pe!réLe!!e@Ešpa9a!94!

Pověřená o6oba dl€ smlouw : inq. Pet! šiška. Kolová 1549/t. 153 oo Praha 16,
rčo ,7ossossí-Dlč; cz65oďoro5óa tel : 608 322 525 mail : siskaoetr@Éernam.c'

v pBze dné aa.l2.2oL2

*","fiĚil1':l:l'i*"'

lVRoPs{Í ÍohD FRo!Il']l}lr'\l hi l.7vo
{!llr(l rOlniiBLooUÚ]os'

())I DODN'FAN'



Na základě Poúnnosti dlebodu 3. vý2vy a texfu 2adáva.í dokumenta.e k podání nabídky na podlimitní
véřejnou zákázku vé 4ednodušeném říze'í na dodávky

spoluÍinancovaDou ze zdrojů EU - opeřačního 9rogramu podnikání a inova€e

s.r.o."
čeďně prohlašuji dle s 62 odst. 3) zákona 13712006 sb' že kvalifikačíí kritéria
splňuji a doložím či předložím před podpisem smlouvy o dílo v celém rozsahu -

viz. plné znění :

splnění kvalifikačních předpokladů s€ prokazuje předložením čestného prohlášení, zjehož obsahu
bude zřejmé. že dodavatel kvalifikačnípředpoklady požadované zadavatelem splňuje' Uchazeč, se
kt€rým má být uzavřena sm|ouva, je povinen před jejím uzavřením před|ožit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie doklado prokazuiíchh splnění kvalifrkace. Nesplněniteto povinnoďi se
považuje za neposMnutí součinnosti k uzavření smlouvy. :

_ Vybraný uchazeč je povjnen posk}tnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena Ve lhůtě podle odstavce 2' odmítn€ li Wbraný
uchazď uzavřÍi s€ zadavatelem sm{ouvu nebo neposMne li řádnou součinnost' aby mohla b'ýt

smlouva Ve lhůtě podle odstavce 2 uzavřena, může uzavřít zadavatel smloUVU s uchazečem,
kteÚ se Umístiljako dÍuhý v pořadí. odmítne-li uchazď druhý v pořadí uŽavřít 5e zadavatelem
smlouvu nebo neposMne-li řádnou součinnost k jejímu uzavřeni může Uzavřit zadavatel
smlouvu s uchazďem/ kteFi se umístiljako třetí V pořadí. Uchazď druhý čitřďíV pořadl se
ldeÚm má být uzavřena sm|ouva, je povinen posk}tnout zadavate|i součjnnost potřebnou k
uzavření smlou\,ry ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení ýýzvy k uzavřenísmlouw.

zároveň &stně prohlašuji, že základní kvalifikační kritériuň dle
s53 odst. 1a)ažk)zákonač. 13712006 sb. splňuii a doložíň či předložím

před podpisem smlouvy o dí|o v celém rozsahu _ viz' plné znění :

základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel'

(1) ákladní kvalifikační předpok|ady splňUje dodavatel,
a) Ideý nebyl pravomocně odsouzen pÍo treďný čin spáchaný ve prosďech orqanizované zločinecké

skupiny, trestný čin Účasti na orqanizované zločinecké skupině, leqalizace ýýnosů z trestné činnostj,
podílnictví' přijetí úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkiřství, podvodu, úVěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenswí na takovém trestném činu. nebo došlo k
za hlazení odsouzení za spácbán í takového trestného činu; jde lio práVnickou osobu. musítento
předpoklad splňovat jak tato práVnická osoba, tak její statutirni orgán nebo každý čIen íatutárního
orgánu, aje li statutárnim oÍgánem dodavatele či čIenem statutámího orgánu dodavatele právnická

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutiární orqán nebo každý
člen statutárního orgánU této právnické osoby; podáVá_li nabílku či žádoď o účast zahraniční právnická

osoba prostřednictvím své organ]zační složky, musí předpokIad podle tohoto písmene splňovat Vedle
UveoenýLh osob íovněi VFdoUc' lélo olganlzaa1i sbžky; lenlo láklddní kvaljÍlkační předpo(lad musí
dodavate' splňověl jak Ve Vztahu k ú7emí České Íepublikv, tak k 7eml s'ýého sidld, mi51" podnikán;či
bydliště,

b) kteÚ n€byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem
podnikání dodavatele podle zvlášLírí.h právních předpisů nebo došio k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného čínU;jde-lio práVnickou osobu' musí tuto podmínku splňovatjaktato práVnická

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutarního orgánu, a je_li statutárním orgánem
dodavatele čičlenem statutárního orgánu dodavatele práVnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak jejístatutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této pfiávnické

osoby; podáVá_li nabídku či žádost o účast zahraniční práVnickí osoba pÍostřednlctvím své organlzační
složlry, musí předpoklad podle tohďo písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž Vedoucítéto



orqanizačni složky; tenLo álladní kvalifikačnipředpokiad musí dodavatel splňovat jak Ve \ztahu k území
české republiky, tak k Žemi svého sidla, mlŠa podnikaniči bydllstě,

c) kteý v posledních 3 letech nenaplni| skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního pnávního předpisu ,

d) vůči jehož majeBo neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhto insolvenční řízení. V němž
bylo \ydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční náVrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačUje
k úhradě náklado insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto' že majetek byl zcela
nepostáčují.í nebo zavedena nucená spráVa podle zvláštní.h právních předpisů,

e) kteý není v likvidaci,

D kteý nemá V evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak V české Íepllblice, tak v zemi
sídla, místa podnikání č' bydliště dodavatele,

q) kteý nemá nedoplatek na pojistném a na penále na Veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, takv zemisídla, místa podnÍkání či bydlišě dodavatele,

h) ldený nemá nedoplatek na pojlstném a na penále na sociální zabezpečení a příspěVku na stiátní
poÍinku zaméstEnosti, a tojak v ceské republice, tak V 7emi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,

i) kte.ý nebyl V posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mU nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm' d) požadováno
prokázání odbořné způsobilosti podle zvláštních právnhh předpisů; pokud dodavatel WkonáVá tuto
činnost proďednictvím odpov&ného zástupce nebojiné osoby odpovídají.í za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na Mo osoby,

j) kteý není veden V rejstříku osob se zákazem plnění Veřejných zakázek a
k) kterému nebyla V posledních 3letech pravomocně Uložena pokuta za umožněníýi'konu nelegální

pÍiíce podle zvláštního právního předpisu.

Jako vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo pÍokáži splnění
ákladních kvalifikačních předpokladů předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku tlestů lodstavec 1 písm. a) a b) a odýavec 2 písm. b)],
b) potwzení příslušného finančního úřadu a Ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení

lodstavec 1 písm' f)].
c) potvlzení příslušného orgánu či instituce lodstavec 1 písm. h)]'
d) čestného prohlášení lodstavec 1 písm' c) až e) a g), 

') 
až k)].
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