
Město Krásné  Údolí,  
Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim, IČO: 00573256

Město Krásné  Údolí,
IČO: 00573256

Se sídlem :   Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim

 

oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na stavební práce

„Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“ v Krásném Údolí 
 

zadávanou v souladu s  kapitolou 11. PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty opatření III.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2007-2013. Jedná o zadávací řízení dle § 38, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění 

Bližší informace obdržíte u firmy pověřené výkonem zadavatelské činnosti : 
STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov     

nebo telefonicky na tel.č. 602 419 045 - Jan Mareš

Nabídky přijímá
Podatelna Městského úřadu Krásné Údolí

Do 18. 07. 2012 13:00 hodin

 

V Krásném Údolí 29. 06. 2012                                           Bc. Martin Frank 
  starosta města
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Město Krásné  Údolí,  
Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim, IČO: 00573256

                     
                       

Výzva k podání nabídky
Identifikační údaje zadavatele:  Město Krásné  Údolí
se sídlem:                    Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim
Statutární zástupce:                      Bc. Martin Frank  -  starosta města Krásné Údolí  
IČ:                    00573256
telefon:         353 311 553, 353 312 024, 724 180 369
email:                                            starosta@krasneudoli  ,cz  
  
1. Název veřejné zakázky          „Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“ 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
A)  Jedná se  o  zakázku na stavební práce kód  CPV 45233223-8 Obnova povrchu vozovky

B)  Předmětem zakázky v rámci tohoto řízení je uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby   
      „Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“ v Krásném Údolí v členění: 

SO 00: Náves
SO 03: Chodník Lakomý - čp.125
SO 03: Chodník Nové paneláky
SO 03: Chodník Láska – Kadlec
SO 21: Parkoviště u vjezdu
včetně - dodávky a montáže venkovního mobiliáře (10x lavička, 8x odpadkový koš, 3x    
              informační tabule, 3x stojan na kola), 

      - zábradlí: 60 ks - kovové zahradní sloupky výšky 1,2m + 220m - kovový řetěz, 
      - terénních úprav,  
      - rekonstrukce veřejného osvětlení - 23ks svítidel vč. kabeláže a stožárové výzbroje,  

v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Martin Kohout - IMK projekt  
Ostrov, Klínovecká 998; 363 01 Ostrov, IČ: 11612860  vč. výkazu výměr na pozemcích  č.  
parc. 2339/1, 2339/2, 2339/7, 2339/15, 2339/18, 2363/1, 224/1, 224/6, 248/13, 248/15, 248/19, 
248/20, 248/21, 2414/1 a 2401 vše v KÚ Krásné Údolí.

     Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že 
     je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem   
     nebo technologií srovnatelnou.
C) Předpokládaná hodnota zakázky je vč. DPH  Kč  4 245,- tis.

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečem
Zadavatel požaduje, aby uchazeči prokázali splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
A) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení k prokázání     
     splnění kvalifikačních předpokladů dle přílohy
B) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
     a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné   
         evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,

b) dokladů o oprávnění k podnikání  podle zvláštních právních  předpisů zákona č. 455/1991Sb. 
    o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
    veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

C) Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů platnou pojistnou smlouvu   
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Město Krásné  Údolí,  
Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim, IČO: 00573256

     min. ve výši předmětu zakázky

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí  být  k  poslednímu  dni,  ke  kterému  má  být  prokázáno  splnění  kvalifikace,  starší  90 
kalendářních dnů.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpoklad doby plnění veřejné zakázky je 09/2012 - 09/2013, s tím, že v období 09/2012-11/2012 
budou provedeny soubory : SO 00: Náves a SO 03: Chodník Lakomý - čp.125
Zadavatel si stanovuje maximální dobu realizace do 15. 09. 2013.
Místem plnění  veřejné zakázky je  Karlovarský  kraj,  město  Krásné Údolí,  na  pozemku č.  parc 
2339/1, 2339/2, 2339/7, 2339/15, 2339/18, 2363/1, 224/1, 224/6, 248/13, 248/15, 248/19, 248/20, 
248/21, 2414/1 a 2401 v KÚ Krásné Údolí.              

5. Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem
Nabídková cena bude stanovena pro plnění veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou 
dobu  realizace  uvedeného  rozsahu  veřejné  zakázky  za podmínek  uvedených  v Zadávací 
dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů. 
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla tj. realizační dokumentace, 
dokumentace  skutečného  provedení,  geometrického  zaměření  vč.  provedení  všech zkoušek  a 
testů,  prokazujících  dodržení  předepsané  kvality  parametrů  díla  a  zajištění  dalších  dokladů, 
předpisů  apod.,  které  zhotovitel  zajistí  pro  úspěšný  průběh  přejímacího  řízení.  V ceně  jsou 
zahrnuty  i  případné  poplatky  za  cla,  licence,  využití  patentů,  know-how apod.  Žádné  cenové 
doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude 
překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran.
Uchazeč předloží  oceněný výkaz výměr  a  v  samostatné  příloze ocení  náklady nezahrnuté  ve 
výkazu výměr, pokud takové shledá jako nezbytné pro řádnou realizaci díla.  

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:
Uchazeč v nabídce uvede:
• Celkovou cenu veřejné zakázky bez DPH 
• Vyčíslení DPH 
• Celkovou cenu veřejné zakázky včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat  veškeré  práce,  dodávky a  činnosti  vyplývající  ze zadávacího 
řízení,  této  zadávací  dokumentace  a  projektové  dokumentace  stavby  a  podmínek,  o  kterých 
dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu poskytnutí 
služeb dané povahy třeba.
K  této celkové ceně bude připočtena rezerva ve výši 10 % z celkových nákladů bez DPH, která 
bude  čerpána  pouze  v případě,  že  dojde  k  realizaci  nepředvídaných  prací  odsouhlasených 
zadavatelem ve stavebním deníku. 
Podkladem pro zpracování nabídkové ceny jsou tyto zadávací podmínky zadávacího řízení, tato 
zadávací dokumentace vč. všech příloh. 
Zhotovitel  potvrzuje,  že  prověřil  zadávací  dokumentaci  z hlediska  uvedených  výměr,  údajů  o 
počtech a množství, rozvozných vzdáleností a případně zjištěné rozdíly mezi výkazem výměr a 
projektovou  dokumentací  stavby  uvedl  „pod  čarou“,  jako  nezahrnuté  do  nabídkové  ceny, 
jednoznačně věcně i finančně specifikované ve své nabídce. 

6. Platební podmínky 
Zadavatel nebude poskytovat v průběhu poskytování služeb zálohy. 
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Město Krásné  Údolí,  
Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim, IČO: 00573256

Platební  podmínky,  jsou  uvedeny  v návrhu  smlouvy  o  dílo,  která  je  součástí  Zadávací 
dokumentace.
A) Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného 

objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na 
základě  soupisu  provedených  prací  a  dodávek,  potvrzených  pracovníkem  pověřeným 
odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele 
vodítkem skutečně provedené práce a oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem jako 
součást nabídky.

B) Pro předložení dílčích faktur se sjednává následující platební kalendář:
       -   práce budou zjišťovány měsíčně po uplynutí každého měsíce,
      -   dílčí  faktury  budou  vystaveny  v  členění:  cena -  bez DPH, DPH a cena celkem, 
      -   dílčí faktury budou vystaveny do 10-ti kalendářních dnů  po uplynutí období, v němž vzniklo 

            právo fakturovat se splatností 30 dnů od doručení objednateli.
C) Do 15 dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Ta 

    bude soupisem dílčích faktur proplacených do 90% smluvní ceny.  
 -   10 %  smluvní ceny  bude uhrazeno  po ukončení přejímacího řízení a odstranění všech vad 

 a nedodělků zjištěných při  přejímacím  řízení  a  po  likvidaci zařízení staveniště na základě
      doplatkové faktury,
 -    stavba musí být finančně ukončena do 10/2013.

D) Faktury budou mít  všechny náležitosti  platebních dokladů.  Objednatel  je  oprávněn faktury, 
které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným 
soupisem  provedených  prací  a  dodávek,  ve  lhůtě  splatnosti  vrátit.  Zhotovitel  je  povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

E) Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.
F) Faktury  budou  vystaveny  na  objednatele  a  správnost  bude  potvrzena  zmocněncem 

objednatele.
G) Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruku zhotovitele ani za zodpovědnost zhotovitele za 

případné škody na zhotoveném díle, které přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

7. Délka záruční lhůty 
Délku záruční lhůty navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních měsících. Minimální záruční 
lhůta na prováděné dílo je zadavatelem stanovena na 60 měsíců. 

8. Kontaktní osoby zadavatele
Město Krásné Údolí, , p. Bc. Martin Frank - starosta,  tel.: 353 311 553, 353 312 024, 724 180 369
 
9. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:
A) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky – výzva,
B) Krycí list nabídky, 
C) Obchodní podmínky - smlouva o dílo (návrh),                 
D) Čestná prohlášení:   -  uchazeče 
                                       -  k podmínkám výběrového řízení a o pravdivosti údajů
                                       -  čestné prohlášení o bezdlužnosti
E) Výkaz výměr - CD,
F) Projektovou dokumentaci – CD.   

Zadávací  dokumentace  bude  vydávána  na  základě  písemné objednávky do  3  dnů  u  p.  Jana 
Mareše – fy STAVING - INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, Budova MÚ Sokolov 
-suterén. 
Zadávací dokumentace bude vydávána po uhrazení reprodukční nákladů ve výši  Kč 240,-  (vč. 
DPH) - hotově nebo na dobírku + Kč 120,- (poštovné a balné).
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Město Krásné  Údolí,  
Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim, IČO: 00573256

10. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. 
Zadavatel  nenese  odpovědnost  za  rizika  spojená  s  prohlídkou  místa  budoucího  plnění.  Této  prohlídky 
se zástupci  uchazeče  účastní  na  svou  vlastní  odpovědnost  a  na  své  riziko.  Jakékoliv  náklady spojené 
s účastí uchazeče na prohlídce místa plnění nese uchazeč.

Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají zájemci možnost podat písemnou žádost o 
dodatečné informace v souladu s článkem 14) těchto Podmínek a požadavků na zpracování nabídky.

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky zadavatel organizovat nebude, staveniště je veřejně přístupné. 

11. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Nabídky musí být doručeny osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele:
Město Krásné  Údolí, Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim

Ukončení příjmu nabídek je 18. 07. 2012 do 13:00 hodin!
                    
V případě  doručení  nabídky  poštou  je  za  okamžik  předání  považováno  převzetí  nabídky 
podatelnou MÚ Krásné Údolí.
Nabídka bude uložena do jedné obálky, která bude řádně uzavřena a označena:

„Obnova náměstí a dopravní infrastruktury -  soutěž - NEOTVÍRAT“

Dále bude na obálce uvedena adresa uchazeče,  na niž je případně možné zaslat oznámení v 
případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Lhůta pro podání nabídky je do 18. 07. 2012 do 13:00 hodin.

12. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny. 
  

13. Otevírání  obálek  se uskuteční  18. 07. 2012 v  13:00 hodin v budově MÚ  Krásné  Údolí, 
Krásné  Údolí  čp.  77.  Otevírání  obálek  se  mohou  zúčastnit  pouze  členové  hodnotící  komise, 
zástupci  zadavatele  a  zástupce  uchazeče,  kteří  předložili  svou  nabídku  -  jeden  oprávněný 
zástupce (na základě plné moci).

14. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
A) Podmínky, při jejichž splnění je možno, po odsouhlasení zadavatelem, překročit výši nabídkové 

ceny jsou následující:
      a) Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v Zadávací
          dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování zadávacího řízení znám – tzv.        
          Vícepráce.

b) Zadavatel bude požadovat jinou kvalitu prací, než která je uvedena v Zadávací dokumentaci.
      c) Změní se daňové předpisy upravující sazby DPH, které ovlivní cenu veřejné zakázky.
B) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantním řešením se v tomto případě rozumí použití 

naprosto  odlišné  koncepce  technického  řešení,  než  je  uvedeno  v Zadávací  dokumentaci. 
Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek v 
čl. 2 těchto požadavků.

C) Zadavatel si vyhrazuje požadavek, aby uchazeč uvedl ve své nabídce subdodavatele, pokud 
ho použije pro plnění části veřejné zakázky a doložil jeho živnostenská oprávnění k předmětu 
výkonu činnosti a splnění kvalifikačních předpokladů.
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15. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
Požadavky k     obsahovému členění nabídky:  

Nabídka bude členěna do oddílů označených shodně s následujícím seznamem:
1. Krycí list nabídky.
2. Obsah nabídky.
3. Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.
4. Návrh smlouvy v podobě platného právního úkonu. 
5. Oceněný výkaz výměr a rekapitulace nákladů v tištěné formě.
6. Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat
7. Případné další přílohy a doplnění nabídky.
8. Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Požadavky na formu zpracování nabídky:

Nabídka  spolu  s  přílohami  bude  zpracována  v písemné  formě,  bude  podepsána  osobou/osobami 
oprávněnou/oprávněnými  podepisovat  za uchazeče.  V případě podpisu  Nabídky  pověřenou osobou 
doloží uchazeč v příloze Nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. Zmocnění  
bude mít ověřené podpisy jak zmocněnce, tak zmocnitele s tím, že zmocnitel zmocňuje a zmocněnec 
přijímá zmocnění. Toto ustanovení platí obecně pro jakékoliv zmocnění, včetně zmocnění k podpisu 
nabídky či návrhu smlouvy. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s 
následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce. Každá strana nabídky 
bude očíslována. Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci sešitím, které bude opatřeno přelepkou 
s razítkem.  Pokud předloží uchazeč dokumenty, dokumentace a ostatní tiskoviny v jiném jazyce, musí 
být  tyto  doplněny  úředním  překladem  do  českého  jazyka.  V případě  nejasností  ohledně  výkladu 
nabídky je rozhodující český jazyk.

Cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.
Veškeré části (listy) Nabídky spolu s přílohami budou pevným spojením tvořit jeden celek – originál i  
kopie.

Nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních – v originále a kopii.

16. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
− zadávací řízení na zakázku zrušit v případě, že nastanou podstatné změny okolností, které nastaly 

v době od zahájení zadávacího řízení
− nevracet uchazečům podané nabídky;
− neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku,      
− před  rozhodnutím  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ověřit  informace  deklarované  uchazeči  

v nabídkách,
− jednat s vybranými zájemci o úpravě jejich nabídek,      
− upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici,
− z hodnocení vyloučit nabídky nesplňující tuto zadávací dokumentaci,
− neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,

V Krásném  Údolí dne  29. 06. 2012

Sestavil: Jan Mareš

                                                                                            Bc. Martin Frank 
starosta města
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KRYCÍ    LIST
 k nabídce zakázky na stavební práce 

„Obnova náměstí a dopravní infrastruktury´“
zadávanou v souladu s kapitolou 11. PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na  
projekty opatření  III.2.1 Realizace  projektů  spolupráce  Programu  rozvoje   venkova ČR na období 2007-
2013                       

Zadavatel  zakázky:     MĚSTO KRÁSNÉ  ÚDOLÍ, IČO: 00573256
Se sídlem :                            Krásné Údolí čp. 77,  364 01 Toužim      

Uchazeč 
- obchodní jméno uchazeče

Sídlo - adresa

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Odpovědná osoba (seznam)

IČ: DIČ:
Telefon: Fax: Email:

Jméno: Funkce: Mobil:

Cena v Kč Cena bez DPH DPH 15 % DPH 20 % Cena vč. DPH

Cena celkem 

                                                                                Příjmení, jméno (čitelně):

                                                                                Funkce:

                                                                                Podpis:

                                                                               Otisk razítka:

Pod čárou – zjištěný nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací
     

Cena v Kč Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
–  chybějící            
+  navíc
Celkem: 

    Nutno přiložit stručný komentář 

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.
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ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ  UCHAZEČE
Název  zakázky  

„Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“ Krásné Údolí
Jako statutární zástupce společnosti – název, IČ: 

se sídlem v: 

Prohlašuji tímto čestně, že:
a)  dodavatel  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 
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) dodavatel  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) dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči majetku dodavatele 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, 
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e) dodavatel není v likvidaci, 

f) dodavatel  nemá  v  evidenci  daní  zachyceny  daňové  nedoplatky,  a  to  jak  v  České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a  
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 
h) dodavatel  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) dodavatel  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, 

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

k) dodavateli  nebyla  v posledních 3  letech pravomocně  uložena pokuta  za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§5 písm. e) bod 3 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

 V                            dne   

                                                                           
___________________________

                                 jméno (čitelně)  a podpis
                oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka : Toto čestné prohlášení  musí být součástí nabídky.
_________________________________________________________________
 Podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené informace jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom skutečnosti, že pokud byly pro zápis 
do seznamu použity doklady či informace,  které se ukáží jako nepravdivé nebo neúplné,  bude dodavatel  v souladu s ustanovením 
§ 131 odst. 1 písm. b) zákona ze seznamu vyškrtnut.
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Prohlášení k podmínkám výběrového řízení 
a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Název  zakázky  

„Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“ Krásné Údolí

Čestně  prohlašuji,  že  jako  uchazeč  o  zakázku  akceptujeme  podmínky 
výběrového  řízení  a  že  nabídková  cena  za  realizaci  díla  je  maximální  se 
započtením veškerých  nákladů,  rizik,  zisku  a  finančních  vlivů  (např.  inflace)  po 
celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a provedli kontrolu úplnosti 
zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti 
zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné požadavky nezbytné k realizaci díla a že disponujeme takovými kapacitními a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou 
pravdivé.

V ………………….. dne ……………

___________________________
                                 jméno (čitelně)  a podpis

          oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.
__________________________________________________________________
 Podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené informace jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom skutečnosti, že pokud byly pro zápis 
do seznamu použity doklady či informace,  které se ukáží jako nepravdivé nebo neúplné,  bude dodavatel  v souladu s ustanovením 
§ 131 odst. 1 písm. b) zákona ze seznamu vyškrtnut.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI

Název  zakázky 
 

„Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“ Krásné Údolí

Čestně prohlašuji, že společnost:

nedluží Městu Krásné Údolí ani subjektům zřízeným  Městem Krásné Údolí a že 
nemá vůči  Městu Krásné Údolí  žádný jiný  splatný  dluh,  s jehož plněním by byl 
v prodlení.

V ………………….. dne ……………

___________________________
                               jméno (čitelně) a podpis

           oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky.
_________________________________________________________________

 Podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené informace jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom skutečnosti, že pokud byly pro 
zápis  do  seznamu  použity  doklady  či  informace,  které  se  ukáží  jako  nepravdivé  nebo  neúplné,  bude  dodavatel  v souladu 
s ustanovením § 131 odst. 1 písm. b) zákona ze seznamu vyškrtnut.
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