Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výzva k podání nabídky
a zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) malého rozsahu dle
Pravidel PRV ČR 2007-2013.

Zakázka:
„Komplexní úprava prostranství hřbitova v Brodu nad Dyjí“

Zadavatel:
Obec Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí č. p. 45
691 81 Brod nad Dyjí
Zastoupena: Ing. Pavlou Norkovou, starostkou obce
tel.: 519 520 950
IČ: 00283045
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ustanoveními Pravidel
Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (dále jen „Pravidla“) pro zadávací
řízení zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s platnými právními
předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí
Pravidly.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí
a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné
zadání zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že budoucí
názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací
dokumentaci, může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové
části zadávací dokumentace, příp. požadované v uvedeném oznámení
zadávacího řízení. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací
podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které
nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou v
souladu s ustanovením Pravidel ze zadávacího řízení vyloučeny.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr
uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní
firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení,
které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným
parametrům.
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1 Předmět zadávané zakázky
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací při obnově veřejného prostranství
hřbitova v Obci Brod nad Dyjí.

2 Identifikace zadavatele
Název zadavatele: Obec Brod nad Dyjí
IČ zadavatele: 00283045
Sídlo zadavatele: Brod nad Dyjí č. p. 45, 691 81 Brod nad Dyjí
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavla Norková, starostka
obce
Telefon: 519 520 950

3 Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Veškeré součásti zadávací dokumentace jsou přímou součástí nebo nedílnými
přílohami této „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“ a uchazeči jsou
poskytnuty v tištěné i elektronické podobě.

4 Lhůta a místo podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude
doručena na adresu zadavatele: Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí č. p.
45, 691 81 Brod nad Dyjí, nebo může být předána osobně tamtéž a to
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin., tel. 519 520 950 a to nejpozději do
konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 7. 3. 2012, 11.00 hod.
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v
uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat svazek nabídky v originále.
Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a
zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM

ZAKÁZKA „Komplexní úprava prostranství hřbitova v Brodu
nad Dyjí“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit.
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Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

5 Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena
včetně DPH (celková cena díla).

6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu
s Pravidly je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče
výběrového řízení.

4.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel čestným prohlášením doloží, že:
• dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání,
• vůči majetku dodavatele neprobíhá 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 byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů
• dodavatel není v likvidaci.

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku
formou čestného prohlášení, viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace

Jinak uchazeč postupuje podle § 53 odst.1 zákona, a to způsobem podle § 53
odst. 2 zákona.
Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 odst. 1
zákona o veřejných zakázkách, může prokázat splnění kvalifikace podle § 53
odst. 1 zákona o veřejných zakázkách výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne starším než 90 dnů. V tomto případě uchazeč nepředkládá výše
požadované doklady.
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4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady podle Pravidel předložením:
originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např.
výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného
dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu
vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze
zahraničního seznamu dodavatelů či certifikátu zahraničního dodavatele, licence
apod.)
Jinak uchazeč postupuje dle § 54 zákona o veřejných zakázkách a je povinen
předložit originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj.:
•
živnostenský list nebo koncesní listinu – obsahující
předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím plnění předmětu této zakázky,
dále uchazeč rovněž předloží
•
výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní
být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů
povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně.
Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni
předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle § 51 odst.7.
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Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění
kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v
kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle
Pravidel, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli
písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se
kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do
doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel
uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v
plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k
osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla
právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.
Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí
prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v
souladu s Pravidly. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně
objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné
informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy
splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec.
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným
zadavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí
dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s
uvedením důvodu.

V Brodu nad Dyjí dne 23. 2. 2012
Ing. Pavla Norková, starostka
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Zadávací dokumentace
1 Vymezení předmětu zakázky
1.1 Předmět zakázky
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací při obnově veřejného
prostranství hřbitova v Obci Brod nad Dyjí v rozsahu sanace destruovaného zdiva
hřbitovních zdí, povrchové úpravy svislých konstrukcí, realizace vstupního
prostoru – zámečnické práce na vstupních branách a parkové úpravy vstupních
prostor včetně terénních úprav a výsadeb.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 518 000,- Kč bez DPH

1.2 Specifikace předmětu zakázky
1.2.1 Lokalizace
Areál hřbitova v Obci Brod nad Dyjí, okres Břeclav.
1.2.2 Rozsah stavebních prací:
Rozsah prací je dán projektovou dokumentací zpracovanou Mgr. Ing. Lucií Radilovou,
Dis. s názvem: Návrh řešení úprav hřbitova v Brodu nad Dyjí a výkazem výměr. Výkaz
výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem
výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný
výkaz výměr.

Obnova veřejných prostranství obce:
Sanace destruovaného zdiva hřbitovních zdí včetně sanace základů, betonáže a
hydroizolace (odkopání základů, otlučení omítky stávajících zdí, doplnění spadlého
zdiva pálenými cihlami, všechny zdi budou zakončeny betonovou hlavou s
okapničkou).
Povrchová úprava svislých konstrukcí, omítky, krytina.
Zámečnické práce na vstupní bráně - 2 ks (stávající vstupní železné brány 2ks budou
demontovány, repasovány a opatřeny novým nátěrem).

Parkové úpravy veřejných prostranství obce:
Parkové úpravy vstupní prostory hřbitova včetně terénních úprav, ohumusování,
zatravnění - celkem 250 m2.
Výsadba vzrostlejších stromů - 10 ks, u obvodových zdí budou vysazeny popínavé
rostliny.
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1.2.3 Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení stavby
Požadovaný termín dokončení stavby
Místo plnění:

22. 3. 2012
30. 6. 2012
Obec Brod nad Dyjí

2 Obchodní podmínky
2.1 Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, který bude splňovat
zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat
ustanovení obecně závazných právních předpisů.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat
za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této
smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového
uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených
obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.
Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel či Zadavatel,
uchazeč se označuje jako Dodavatel či Zhotovitel.
Smlouva musí obsahovat závazek zhotovitele, že:
Dodavatel bere na vědomí, že projekt je financován ze zdrojů Evropské unie a
státního rozpočtu České republiky, Programu rozvoje venkova a zavazuje se
poskytovat požadované informace a dokumentaci, dokladovat svoji činnost a
umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům MAS Mikulovsko,
o.p.s., Státního zemědělského intervenčního fondu, Platebního orgánu,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy)
– dále též „kontrolní orgány“ do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění
podmínek Programu po dobu 5 let od předání díla.

2.2 Termín a způsob realizace
Zájemce je povinen realizovat předmět zakázky v termínu uvedeném v čl. 1.2.3
Doba a místo plnění zakázky. Způsobem realizace se rozumí předání plnění proti
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předávacímu protokolu po jejich kontrole ze strany objednatele.

2.3 Platební podmínky
• Platby budou prováděny na základě daňových dokladů vystavených uchazečem
po dodání předmětu zakázky a jejím převzetí zadavatelem
• Platba/y bude provedena převodem finančních prostředků na účet dodavatele v
termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem hrady se rozumí den
odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.

2.4 Smluvní pokuty
Zájemce v nabídce (resp. v návrhu smlouvy) uvede následující smluvní pokuty:
a) Smluvní pokuta za nedodržení konečného termínu odevzdání zhotoveného
díla 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
b) Smluvní pokuta za prodlení při odstranění vady díla 0,03 % z celkové ceny
díla za každý započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.

2.5 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit
výši nabídkové ceny
Změna sjednané ceny je možná pouze pokud se při realizaci díla vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu

2.6 Ostatní obchodní podmínky
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3 Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V
této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato
cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Uchazeč předloží detailní
rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění v členění dle výkazu výměr
(viz kapitola 1.2.2 Rozsah stavebních prací).
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Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z
přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena
včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky.

Celkovou nabídkovou cenu v tomto členění uvede uchazeč na krycím
listu nabídky. Krycí list tvoří přílohu této zadávací dokumentace
(příloha č. 1).

4 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka provedení stavebních prací odpovídající poptávce zadavatele dle popisu
v kapitole 1.1 Předmět zakázky. Rozsah stavebních prací v nabídce musí
odpovídat požadovaným parametrům specifikovaným v této kapitole včetně
příloh zadávací dokumentace, kterými jsou výkaz výměr akce a projektová
dokumentace (půdorys stavby). Uchazeči na základě informací poskytnutých
v této výzvě a zadávací dokumentaci mohou učinit prohlídku místa plnění
nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.

5 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena včetně DPH (celková cena díla). Hodnotící komise stanoví pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny.

6 Požadavky na obsahové členění nabídky a dokladů k
prokázání splnění kvalifikace
6.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k
prokázání kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč
povinen podat písemně.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být společně s veškerými
požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem:

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů“
Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku,
stránka
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názvem zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, že
se jedná o originál.
Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů vyžadovaných zadavatelem musí
být zařazeny do svazku označeného jako „originál“.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním
způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

6.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky
a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč sestaví nabídku a doklady ke splnění kvalifikace v níže vymezeném
pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1.
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
a) krycí list nabídky v četně identifikačních údajů o uchazeči a čestné
prohlášení o vázanosti nabídkou
b) obsah svazku
c) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné
prohlášení
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
e) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky zadávací dokumentace
f) nabídkový rozpočet zpracovaný v členění výkazu výměr dle zadávací
dokumentace
g) další doklady například plná moc v případě, kdy není nabídka podepsána
zástupcem zadavatele
Krycí list nabídky, návrh smlouvy budou podepsány osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude
podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou
a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče.
Nesplnění některého požadavku na formální stránku nabídky v čl. 6 shora není
důvodem pro vyloučení ze zadávacího řízení.
7 Místo a datum otevírání obálek
7. 3. 2012 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Brod nad Dyjí.
stránka
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Za každého uchazeče může být přítomen jeden zástupce a to buď statutární
zástupce uchazeče nebo osoba statutárním zástupcem zplnomocněná

8 Termín vázanosti nabídkou
Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 30. 4. 2012. Všichni uchazeči
jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Uchazeč je povinen
v rámci své nabídky předložit prohlášení o vázanosti celým obsahem své nabídky
po celou dobu zadávací lhůty (je součástí přílohy č. 1 této zadávací dokumentace
– Krycí list nabídky).

9 Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty
Složení jistoty zadavatel nepožaduje.

10 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly
řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

11 Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12 Součásti zadávací dokumentace
a) Závazný vzor krycího listu nabídky – zde
b) Vzor čestného prohlášení – zde
c) Závazný vzor krycího listu v elektronické podobě – v příloze
d) Půdorys stavby v elektronické podobě – v příloze
e) Výkaz výměr v elektronické podobě – v příloze
V Brodu nad Dyjí dne 23. 2. 2012
Ing. Pavla Norková, starostka
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Příloha č.1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku: „Komplexní úprava prostranství hřbitova v Brodu nad Dyjí“

Zadavatel:

Obec Brod nad Dyjí

Sídlo:

Brod nad Dyjí č. p. 45, 691 81 Brod nad
Dyjí

IČ:

00283045

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je provedení
stavebních prací při obnově veřejného
prostranství hřbitova v Obci Brod nad Dyjí

Uchazeč o veřejnou zakázku
Obchodní firma, jméno nebo název:
Sídlo nebo místo podnikání:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku
včetně spisové značky;
nebo Údaj o zápisu do jiné evidence
(např. živnostenský rejstřík)
Jméno a příjmení statutárního orgánu
nebo osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče

Celková nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena bez DPH
DPH ve výši 20%
Celková nabídková cena včetně DPH
Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k podání
nabídek a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a jsem vázán touto nabídkou
po celou dobu běhu zadávací lhůty tak jak je stanovena zadávací dokumentací.
V .............................. dne.............................
............................................................................
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
stránka
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Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle Pravidel programu rozvoje
venkova ČR 2007 – 2013 (ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRV MIMO REŽIM ZÁKONA Č.
137/2006 Sb.)
Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o
zakázku „Komplexní úprava prostranství hřbitova v Brodu nad Dyjí“
splňuje základní kvalifikační předpoklady vymezené v pravidlech pro zadávací
řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., jejichž
výše přesahuje 500.000 Kč bez DPH, neboť:

• dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání,
• vůči majetku dodavatele neprobíhá 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 byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů,
• dodavatel není v likvidaci.

V .............................. dne.............................

............................................................................
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
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