VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:

„Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení rámcová smlouva“

Číslo zakázky:

VZMR/2021/3/06

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1, Kroměříž, 76701
00287351
CZ00287351
Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
Mgr. Ing. Marie Navrátilová, vedoucí odboru kancelář úřadu
Ing. Renata Zapletalová, vedoucí oddělení provozní správy odboru
kancelář úřadu
722141540, 702155421
marie.navratilova@mestokm.cz
renata.zapletalova@mestokm.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Předmět a druh veřejné zakázky
Předmětem a druhem veřejné zakázky jsou dodávky kompletního kancelářského nábytku a
souvisejícího vybavení, dle průběžných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Obchodní a technické
podmínky jsou stanoveny v Návrhu rámcové smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací
dokumentace. Články uvedené v Návrhu rámcové smlouvy jsou pro uchazeče závazné a nelze je měnit.
2.2. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení, tj. movitých
věcí, které bude specifikováno v dílčích objednávkách.
Rozsah předmětu zakázky a technické podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 1 - Technická
specifikace s kupní cenou zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace – Návrhu rámcové
smlouvy. Související činnosti požadované zadavatelem a podmínky provádění jsou taktéž specifikovány
v Návrhu rámcové smlouvy. Kupní cena za jednotlivé zboží bude zahrnovat rovněž veškeré související
náklady Dodavatele, zejména náklady na montáž a dopravu zboží do místa plnění. Kupní cena uvedená
v nabídce dodavatele je cenou konečnou, nejvýše přípustnou.
3. Termín a místo plnění veřejné zakázky
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3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: od srpna 2021 (dle reálného ukončení zadávacího
řízení, přičemž realizace bude zahájena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s
vybraným dodavatelem.
3.2. Termín předpokládaného dokončení doby plnění: do srpna 2025.
3.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde k situaci,
že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky dle předchozích bodů nebude
možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze
plnění veřejné zakázky zahájit.
3.4. Místem plnění veřejné zakázky je: Město Kroměříž (kód ZÚJ: 588296), Zlínský kraj (kód NUTS:
CZ072), jedná se o budovy zadavatele sloužící pro potřeby Městského úřadu Kroměříž na
adrese: Tř. 1. Máje 3191, případně Velké nám. 115/1, Velké nám. 33, 1. Máje 533, Husovo
nám. 534, Riegrovo nám. 149, vše Kroměříž.

4. Obsahové členění nabídky
Zadavatel požaduje sestavení nabídky s obsahem všech údajů požadovaných v podmínkách
výběrového řízení. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí být přehledně členěna
dle následujícího pořadí:
PŘÍLOHA č. 1* Krycí list nabídky
PŘÍLOHA č. 2 Kvalifikační předpoklady
PŘÍLOHA č. 3* Návrh rámcové smlouvy včetně oceněné Přílohy č. 1 - Technická specifikace
s kupní cenou zboží
PŘÍLOHA č. 4 CD nebo USB disk
4.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uložená za krycím listem nabídky). Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, emailová adresa uchazeče, kontaktní osoba).
4.2. Kvalifikační předpoklady dle odst. 6 této Výzvy
4.3. Návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě
zmocněncem uchazeče, a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o
obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh
smlouvy musí být v úplném souladu se zněním předloženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel
připouští pouze formální úpravy na takto „…..“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní
údaje, ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede
v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.
4.4. Oceněná Příloha č. 1 Rámcové smlouvy - Technická specifikace s kupní cenou zboží
4.5. Digitální podoba příloh označených „* “ na CD nebo USB disku

5. Místo a doba pro podání nabídky
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 8. 6. 2019 do 10:00 hodin.
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Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen
„EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: https://ezak.mestokromeriz.cz.
Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na
kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž.
Osobně je možné nabídky podávat v pracovní dny v pracovní době podatelny (http://www.mestokromeriz.cz/kontakty/kontakty/). V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podávat do
9:50 hod. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na
dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem,
datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout,
komise neotevře, a zadavatel bude informovat uchazeče o uvedené skutečnosti. Nabídky nebudou
vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
6. Požadavky na prokázání způsobilosti, kvalifikační kritéria
Splněním kvalifikačních kritérií se rozumí:
6.1 splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky s § 74 zákona
6.2 splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky s § 77 Zákona,
6.3 splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů analogicky s § 78 Zákona
Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie.
6.1.

Základní způsobilost
6.1.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 odst. 1
písm. a), b), c), d), e) zákona. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel v
souladu s § 86 odst. 2 předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele, případně jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky. K tomuto účelu mohou dodavatelé použít vzor čestného prohlášení,
který je přílohou zadávací dokumentace.

6.1.2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 6.1.1. zadávací
dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle čl. 6.1.1. splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

6.1.3.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 6.1.1. zadávací
dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 6.1.1. zadávací dokumentace
splňovat osoby uvedené v čl. 6.1.2. a vedoucí pobočky závodu.
6.2.

Profesní způsobilost
6.2.1.Zadavatel požaduje prokázání splnění následující profesní způsobilosti dodavatele
analogicky dle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) zákona.
6.2.2.Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
6.2.3.Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 2 písm. a zákona prokáže
dodavatel předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
(zejména živnostenské oprávnění).

6.3.

Ekonomická způsobilost
6.3.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění kritéria ekonomické kvalifikace:
6.3.1.1.
Splnění kritéria ekonomické kvalifikace prokáže dodavatel předložením
čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel je schopen splnit
veřejnou zakázku. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné
jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále
nebo v úředně ověřené kopii.
6.3.1.2.
Zadavatel v příloze zadávací dokumentace předkládá vzorové čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, které
uchazeč může pouze doplnit o relevantní údaje a podepsat osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.

6.4.

Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace
6.4.1.

Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady
prokazující kvalifikaci v kopii.

6.4.2.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.4.3.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části způsobilosti či kvalifikace
požadované zadavatelem dle čl. 6 této zadávací dokumentace v plném rozsahu, je
oprávněn splnění způsobilosti či kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému
zadavateli předložit
-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

-

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
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prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
poddodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 77 odst. 1 zákona.
6.4.4.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti dle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 v plném rozsahu. Splnění
ostatních kritérií způsobilosti či kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.

6.4.5.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
způsobilosti a kvalifikace v souladu s § 37 odst. 4 zákona smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být
podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými jednat
jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být úředně
ověřeny.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem. Doklady prokazující splnění způsobilosti či kvalifikace předkládá
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění způsobilosti či
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce a na vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.

6.4.6.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ve lhůtě pro prokázání splnění způsobilosti či kvalifikace, nahrazuje tento výpis
prokázání splnění
a) základní způsobilost podle § 74 a
b) profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

6.4.7.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

6.4.8.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, ve
lhůtě pro prokázání splnění způsobilosti či kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění způsobilosti či kvalifikace,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem.

7. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
7.1. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria,
kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek
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7.2. Hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle této zadávací dokumentace
uvedená v Příloze č.1 - Návrhu rámcové smlouvy. Nabídky budou seřazeny podle absolutní
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
8. Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek na
profilu zadavatele (https://ezak.mesto-kromeriz.cz/).
Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:
8.1 Tuto Výzvu s pokyny a přílohami, Krycí list nabídky a prohlášení uchazečů,
8.2 Návrh rámcové smlouvy s Přílohou č.1 - Technická specifikace s kupní cenou zboží.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantním řešením se v tomto případě rozumí použití naprosto
odlišné koncepce technického řešení zboží, než je uvedena v zadávací dokumentaci.
9. Prohlídka místa plnění
Vzhledem ke specifici předmětu dodávky není třeba pro správné nacenění zboží prohlídka místa plnění.
Uchazeč může prohlídku místa plnění absolvovat individuálně, případně může kontaktovat osobu
určenou pro zakázku a dohodnout se na prohlídce za její asistence.
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
10.1. Nabídka uchazeče bude předložena v českém jazyce. Nabídkovou cenou se pro účely
zadávacího řízení rozumí celková cena za naceněné zboží uvedené v Přílohe č.1 Technická specifikace
s kupní cenou zboží, která je nedílnou přílohou Návrhu rámcové smlouvy a této Výzvy k podání
nabídky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností
uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková cena
bude uvedena v hodnotách bez DPH, výše DPH, včetně DPH. Nabídková cena je stanovena jako
nejvýše přípustná a platná do konce plnění. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se
zaokrouhlením na celé Kč. Zadavatel neposkytuje zálohy.
10.2
Pro zpracování nabídkové ceny je závazná Příloha č. 1 Technická specifikace s kupní cenou
zboží, která je součástí Návrhu rámcové smlouvy, tedy zadávací dokumentace. Zadavatel jako součást
zadávací dokumentace předkládá výše uvedenou Přílohu č. 1 nejpožadovanějšího zboží k nacenění v
elektronické podobě. Jednotkové ceny uvedené u jednotlivých položek jsou cenami pevnými po celou
dobu plnění zakázky v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.
Položkové ceny zboží musí být součástí nabídky uchazeče a musí být doloženy vyplněním předložené
Přílohy č. 1. Povinností uchazeče je dodržet obsahovou náplň Přílohy č.1 a specifikaci předepsaných
vlastností naceněného zboží. Předložená Příloha č.1s požadovaným zbožím musí být oceněna a
položky dodrženy po obsahové stránce, kromě obchodních názvů.
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost,
mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.
11. Další podmínky
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Zadávací řízení není řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“); zadávací řízení je řízením dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných
zakázek. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jedná se pouze o názorný
odkaz; v žádném případě to není projevem vůle zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle tohoto
zákona.
Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo odmítnout všechny
nabídky. V případě, že zadávací dokumentace v kterékoliv části obsahuje požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o názorné vymezení požadovaného
standardu; zadavatel netrvá na použití takových výrobků a umožní pro plnění zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny uchazeče, kteří nesplnili náležitosti nabídky,
neuzavřít smluvní vztah s žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou
stranou sankciováno. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech
okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a
zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje
uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na
oficiálních internetových stránkách města Kroměříž (www.mesto-kromeriz.cz) a dále v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas se zveřejněním se týká i případných
osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Kroměříž má mimo jiné právo
uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Zájemci jsou svými nabídkami vázáni 60 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání
nabídek.

V Kroměříži dne 28. 5. 2021
podepsal
Ing. Soňa Digitálně
Ing. Soňa Mertová
2021.05.28
Mertová Datum:
09:05:25 +02'00'

…………………………………..
Ing. Soňa Mertová
Vedoucí odboru investic
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název zakázky:

„Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení rámcová smlouva“

Číslo zakázky:

VZMR/2021/3/06

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo
název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Kritéria hodnocení
Cena bez DPH

Výše DPH

Cena včetně DPH

Nabídková cena

Informace pro zadavatele
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo

V …………………, dne ……………………

………………………..……………………………………… …..………………………..
Razítko
Jméno a příjmení

podpis
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ
ZPŮSOBILOSTI
dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem

„Dodávky

kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení –
rámcová smlouva“

zadávanou dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky
Název dodavatele
Sídlo
Kontaktní adresa
IČ / DIČ
Jméno osoby oprávněná jednat
jménem/za dodavatele
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
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nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

V ……………………………… dne ………………… 2021
…………………………………………………………
Identifikace a podpis
oprávněné osoby dodavatele
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Prohlášení o splnění ekonomické a finanční
způsobilosti dodavatele
dle § 78 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem

„Dodávky

kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení –
rámcová smlouva“

zadávanou dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Uchazeč ……………………… sídlem: …………. IČO: ……………. o veřejnou zakázku: „Dodávky kancelářského
nábytku a souvisejícího vybavení – rámcová smlouva“ čestně prohlašuje, že je ekonomicky a
finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V ……………………………… dne ………………… 2021
…………………………………………………………
Identifikace a podpis
oprávněné osoby dodavatele
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem

„Dodávky

kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení –
rámcová smlouva“

zadávanou dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky
Název dodavatele
Sídlo
Kontaktní adresa
IČ / DIČ
Jméno osoby oprávněné jednat
jménem/za dodavatele
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet
následující poddodavatelé:
Poddodavatel č. 1 *
Předmět poddodávky
Objem poddodávky v %
Název poddodavatele
Adresa sídla / místa podnikání
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IČ
Telefon, fax
e-mail, www
Jednající
* V případě více poddodavatelů dodavatel tabulku zkopíruje dle potřeby

V ……………………………… dne ………………… 2021
…………………………………………………………
Identifikace a podpis
oprávněné osoby dodavatele
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