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Ing. Alena Havelková, jednatelka
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1. Předmět Veřejné zakázky malého rozsahu:
1.1.

Úvod

Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování mobilních a fixních hlasových a
datových telekomunikačních služeb včetně poskytování jiných služeb a výkonů spojených
s poskytováním a provozem telekomunikačních služeb a dodávky přístrojů včetně
příslušenství a dalších produktů.
Všechny specifikované služby bude uchazeč poskytovat od data 20. května 2015 s jedinou
výjimkou u služby specifikovanou v bodě 1.3.1 – datová služba hlavní přípojný bod, kterou
bude uchazeč poskytovat od data 12. prosince 2015.
1.2.

Specifikace fixních hlasových služeb
Parametry služby
Směrové znaky

Připojení koncového bodu služby
Zálohované napájení koncového bodu služby
Dostupnost služby
Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby
Dostupnost technické podpory
Maximální doba odstranění poruchy
Umístění koncového bodu služby

ISDN 30 kanálů, 2048 kbit/s
+ 420 325 505 000 – 999
+ 420 325 512 200
+ 420 325 512 601
+ 420 325 512 602
+ 420 325 512 603
+ 420 325 512 603
+ 420 325 512 737
přímo do PBX Zadavatele
ano
nepřetržitě (24/7/365)
48 hodin
nepřetržitě (24/7/365)
24 hodin
19“ rack serverovny budovy B

Zadavatel používá vlastní pobočkovou ústřednu Alcatel-Lucent OmniPCX Office, kterou
si zajišťuje hlasovou komunikaci uvnitř firmy. Uchazeč zajistí technologii, montáž a
konfiguraci nutnou pro realizaci přípojného koncového bodu včetně jeho propojení s PBX
Zadavatele tak, aby mohl řádně poskytovat služby dle výše uvedených specifikací a
v požadovaném rozsahu.
1.3.

Specifikace fixních datových služeb

1.3.1. Specifikace fixních datových služeb pro hlavní přípojný bod
Minimální přenosová rychlost - down/up
Agregace
Objem přenesených dat
Dostupnost služby
Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby

12 Mbit/s / 12 Mbit/s
neagregováno (1:1)
neomezeno
nepřetržitě (24/7/365)
48 hodin
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Dostupnost technické podpory
Maximální doba odstranění poruchy
Rozhraní služby v koncovém bodě
Počet pevných veřejných IP dostupných v kon.bodě
Umístění koncového bodu služby

nepřetržitě (24/7/365)
24 hodin
Ethernet RJ45 s protokolem
TCP/IP
5x IPv4
19“ rack serverovny budovy B

Uchazeč zajistí technologii, montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci přípojného
koncového bodu včetně jeho propojení do LAN Zadavatele tak, aby mohl řádně poskytovat
služby dle výše uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.
1.3.2. Specifikace fixních datových služeb pro záložní přípojný bod
Minimální přenosová rychlost – down/up
Agregace
Objem přenesených dat
Dostupnost služby
Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby
Dostupnost technické podpory
Maximální doba odstranění poruchy
Rozhraní služby v koncovém bodě
Počet pevných veřejných IP dostupných v kon.bodě
Umístění koncového bodu služby

4 Mbit/s / 1 Mbit
umožněna
neomezeno
nepřetržitě (24/7/365)
48 hodin
nepřetržitě (24/7/365)
24 hodin
Ethernet RJ45 s protokolem
TCP/IP
1x IPv4
19“ rack serverovny budovy K

Zadavatel požaduje ADSL/VDSL nebo LTE technologii. Uchazeč zajistí technologii,
montáž a konfiguraci nutnou pro realizaci přípojného koncového bodu včetně jeho propojení
do LAN Zadavatele tak, aby mohl řádně poskytovat služby dle výše uvedených specifikací a
v požadovaném rozsahu.
1.4.

Specifikace fixních hlasových a datových služeb pro detašované pracoviště - Milovice
Směrové znaky
Minimální přenosová rychlost – down/up
Objem přenesených dat
Počet míst pro hlasovou komunikaci
Dostupnost služby
Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby
Dostupnost technické podpory
Maximální doba odstranění poruchy
Umístění koncového bodu služby

+ 420 325 533 131
4 Mbit/s / 512 kbit
neomezeno
2 (místnost lékaře + místnost
sestry na jednom společném čísle)
nepřetržitě (24/7/365)
48 hodin
nepřetržitě (24/7/365)
24 hodin
5. května 71/54, Milovice 289 24

Zadavatel požaduje ADSL/VDSL technologii. Uchazeč zajistí technologii, montáž a
konfiguraci nutnou pro realizaci připojení a poskytování nabízených služeb dle výše
uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.
3

Nemocnice Nymburk s. r. o.
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
tel.: 325 505 111, fax: 325 512 737
IČ: 287 62 886, DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

1.5.

Specifikace fixních hlasových a datových služeb pro detašované pracoviště - Křinec
Směrové znaky
Minimální přenosová rychlost – down/up
Objem přenesených dat
Počet míst pro hlasovou komunikaci
Dostupnost služby
Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby
Dostupnost technické podpory
Maximální doba odstranění poruchy
Umístění koncového bodu služby

+ 420 325 588 202
4 Mbit/s / 512 kbit
neomezeno
1 (pouze místnost lékaře)
nepřetržitě (24/7/365)
48 hodin
nepřetržitě (24/7/365)
24 hodin
Křinec 184, Křinec 289 33

Zadavatel požaduje ADSL/VDSL technologii. Uchazeč zajistí technologii, montáž a
konfiguraci nutnou pro realizaci připojení a poskytování nabízených služeb dle výše
uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.
1.6.

Specifikace mobilních hlasových a datových služeb

Zadavatel poptává základní a volitelné hlasové a datové služby pro služební mobilní
telefony o stávajícím rozsahu 27 SIM, jiné služby a výkony spojené s provozem služebních
mobilních telefonů a dodávky mobilních telefonů včetně příslušenství a dalších produktů.
Určení základních modelových tarifů je rozepsáno v bodě 3 – Požadavky na způsob
zpracování ceny.
Dostupnost služby
Max. tolerovaná celková roční nedostupnost služby
Dostupnost technické podpory
Maximální doba odstranění poruchy

1.7.

nepřetržitě (24/7/365)
48 hodin
nepřetržitě (24/7/365)
24 hodin

Služba privátní podniková síť

Služba privátní podniková síť bude zahrnovat veškeré poskytované hlasové služby. Tj. jak
mobilní hlasové služby, tak fixní hlasové služby. Na podmínce zahrnutí účastnických čísel do
privátní podnikové sítě Zadavatel netrvá u čísel patřících do Modelového hlasového tarifu „10
min“ specifikovaném v bodě 3 - Požadavky na způsob zpracování ceny.
Uchazeč zajistí konfiguraci nutnou pro realizaci poskytování nabízených služeb dle výše
uvedených specifikací a v požadovaném rozsahu.
1.8.

Ostatní

Uchazeč zajistí portaci všech fixních i mobilních směrových znaků (účastnických čísel)
Zadavatele od stávajících dodavatelů.
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2. Obchodní podmínky
Tato Veřejná zakázka je zadávána za účelem uzavření Smlouvy. Plnění Veřejné zakázky
bude realizováno ode dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy, který je Zadavatelem
stanoven na 20. května 2015. Konec platnosti a účinnosti Smlouvy je Zadavatelem stanoven
na 20. května 2017. Smlouva může být Zadavatelem vypovězena za podmínek v ní
vymezených, přičemž dodavateli náleží odměna za řádně plněné služby do okamžiku
vypovězení Smlouvy.
Po dobu účinnosti Smlouvy bude dodavatel povinen poskytnout plnění služeb za
podmínek uvedených v ZD a ve Smlouvě.
Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby. Zadavatel nebude poskytovat ani žádné
další individuální platby za dílčí úkony související s technickou přípravou na plnění Smlouvy.
Fakturace za služby uvedené v bodě 1, které jsou předmětem této ZD, bude probíhat
jednou měsíčně.
Uchazeč také ve své nabídce předloží závazný časový harmonogram s termíny pro
veškeré práce a úkony, podle kterého se bude postupovat tak, aby bylo možno začít od data
20. května 2015 řádně poskytovat všechny služby uvedené v předchozích bodech.
Harmonogram bude dále obsahovat i práce a úkony potřebné pro převod služby specifikované
v bodě 1.3.1 – Specifikace fixních datových služeb pro hlavní přípojný bod, avšak pouze pro
tuto službu je termín připravenosti stanoven do data 11. prosince 2015 včetně a uchazeč tuto
službu začne poskytovat až od data 12. prosince 2015.
Uchazeč bude ve své nabídce předkládat návrh Smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo o
předloženém návrhu Smlouvy dále jednat.
Návrh Smlouvy musí obsahovat mimo jiné následující náležitosti, které bude uchazeč
povinen akceptovat:
1)

prohlášení uchazeče, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a
znění smlouvy lze tedy v plném rozsahu zveřejnit;

2)

oprávnění Zadavatele požadovat, v případě prodlení uchazeče s poskytováním dílčích
služeb, po uchazeči úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení
s dílčím poskytováním smluvených služeb;

3)

specifikace a podmínky uvedené v bodě 1 ZD a všechny další podmínky realizace
služeb obsažené v této ZD a tyto další podmínky:
- právo Zadavatele odstoupit od Smlouvy v případě, že fakturace za mobilní či fixní
datové a hlasové služby neodpovídá skutečně poskytnuté službě;
- právo Zadavatele odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde k porušení mlčenlivosti
Dodavatele o skutečnostech, které se od Zadavatele v souvislosti s plněním Smlouvy
dozví;
- povinnost Dodavatele zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho
ukončení mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Zadavatele v souvislosti
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s plněním smlouvy dozví, včetně sankce dodavateli ve výši 100.000,- Kč za každé
její porušení; povinností Dodavatele je též zajistit plnění povinnosti
i u subdodavatelů Veřejné zakázky;
- právo Zadavatele vrátit Dodavateli před datem splatnosti fakturu neobsahující
všechny zákonem i Smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Dodavatel je povinen
vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a Zadavatel není v takovém
případě v prodlení s úhradou;
- faktura musí obsahovat číslo Smlouvy;
- faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu
Zadavatele;
- faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z účtu Zadavatele;
- úhrada za službu specifikovanou v ZD v bodě 1.3.1 – Specifikace fixních datových
služeb pro hlavní přípojný bod bude moci být nárokována až od počátku poskytování
služby, tj. nejdříve od 12. prosince 2015;
- pokud bude Dodavatel požadovat závazek na minimální finanční plnění odběru
služeb, bude tento mechanizmus ve smlouvě zahrnut tak, že nárok na případnou
pokutu za nedodržení vznikne, pouze pokud součet skutečné konečné částky
vyúčtování služeb bez DPH za tři po sobě jdoucí měsíce bude nižší než trojnásobek
15.000 Kč bez DPH. Po dobu, po kterou nebude poskytována služba specifikovaná
v bodě 1.3.1 – Specifikace fixních datových služeb pro hlavní přípojný bod bude
základ minimálního plnění 15.000 Kč bez DPH ponížen o měsíční paušální cenu za
tuto službu bez DPH; Výše pokuty bude stanovená jako rozdíl součtu skutečné
konečné částky vyúčtování služeb bez DPH za tři po sobě jdoucí měsíce a
trojnásobku 15.000 Kč bez DPH;
- Zadavatel požaduje, že služba dodávky nových přístrojů včetně příslušenství a
dalších produktů bude řešena formou slev na obnovu hardware do celkové výše
60.000,- Kč bez DPH, jednotlivé slevy na dodané produkty se budou do celkového
limitu započítávat taktéž bez DPH a nebudou se nijak uplatňovat časová omezení na
čerpání slev;
- počet zařazených mobilních účastnických čísel vedených pod smlouvou nebude nijak
omezen;
- Smlouva je stanovena na dobu určitou a nesmí obsahovat ustanovení o automatické
prolongaci Smlouvy;
- Smlouva bude obsahovat veškerá cenová ujednání;
- Smlouva nebude obsahovat odkazy na další ustanovení, které nejsou přímou součástí
Smlouvy s výjimkou odkazu na aktuální ceník přístrojů a příslušenství, na které se
vztahuje sleva na obnovu hardware;
- Zadavatel požaduje zřízení přístupu k elektronické správě služeb (webový portál),
kde bude moci sám spravovat dílčí parametry smluvního vztahu, elektronické výpisy
a konfigurace služeb.
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3. Požadavky na způsob zpracování ceny
Nabídková cena musí být uvedena v CZK. Zadavatel požaduje uvedení ceny bez DPH,
sazby DPH a ceny včetně DPH. Cena bez DPH bude předmětem hodnocení.
Celková koncová nabídková cena se spočte jako součet dílčích koncových nabídkových
cen za jednotlivé služby a spolu s nimi bude uvedena v Krycím listu nabídky, který je součástí
ZD jako Příloha A. Dílčí nabídkové ceny bez DPH za jednotlivé služby budou spočteny
následujícím způsobem:
3.1.

Nabídková cena fixních hlasových služeb bez DPH

Zadavatel poptává měsíční paušální tarif pro modelové využití volání 4000 minut do
fixních sítí a 500 minut do mobilních sítí měsíčně. Uchazeč nabídne takový měsíční paušální
tarif, který plně pokryje modelové využití. Dále pro informaci uvede i ceny volání nad rámec
nabídnutého tarifu.
Koncová nabídková cena pro tuto službu bude stanovena jako součet jednorázového
poplatku za zřízení služby a 24-násobku měsíčního paušálu za hlasové služby.
Modelový objem provolaných minut za měsíc
Jednorázový poplatek za zřízení služby
Měsíční paušál za hlasové služby
Podrobný výpis hovorů - elektronicky
Nabídková cena =
1 * poplatek za zřízení služby + 24 * měsíční paušál

4500
cena v Kč – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
zdarma
nabídková cena služby v Kč –
uvede uchazeč

Volné minuty do všech sítí nad rámec paušálu
Volání do fixních sítí v rámci ČR nad rámec paušálu
Volání do mobilních sítí uchazeče nad rámec paušálu

počet – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč

Volání do ostatních mobilních sítí v ČR nad rámec paušálu

Volání do zahraničí nad rámec paušálu

3.2.

Nabídková cena fixních datových služeb bez DPH

Zadavatel poptává měsíční paušální tarif pro nepřetržité využití datových služeb. Uchazeč
nabídne takový měsíční paušální tarif, který plně pokryje modelové využití.
Koncová nabídková cena pro tuto službu bude stanovena jako součet jednorázových
poplatků za zřízení obou služeb, 17,5-násobku měsíčního paušálu za datové služby – hlavní
přípojný bod a 24-násobku měsíčního paušálu za datové služby – záložní přípojný bod.
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17,5-násobek u datové služby - hlavní přípojný bod je odůvodněn tím, že z 24 měsíčního
modelového cyklu nebude služba poskytována v období od 18. května 2015 do 11. prosince
2015 (což je cca 6,5 měsíce).
Jednorázový poplatek za zřízení služby hl.přípojný bod
Jednorázový poplatek za zřízení služby zál.přípojný bod
Měsíční paušál za datové služby – hlavní přípojný bod
Měsíční paušál za datové služby – záložní přípojný bod
Nabídková cena = 1 * poplatek za hl.příp.bod + 1 *
poplatek za zál.příp.bod + 17,5 * měsíční paušál za
hl.příp.bod + 24 * měsíční paušál za zál.příp.bod

3.3.

cena v Kč – uvede uchazeč
cena v Kč – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
nabídková cena služby v Kč –
uvede uchazeč

Nabídková cena fixních hlasových a datových služeb pro detašované pracoviště
Milovice bez DPH

Zadavatel poptává měsíční paušální tarif pro modelové nepřetržité využití datových služeb
a využití volání 50 minut do fixních sítí a 50 minut do mobilních sítí měsíčně. Uchazeč
nabídne takový měsíční paušální tarif, který plně pokryje modelové využití. Dále pro
informaci uvede i ceny volání nad rámec nabídnutého tarifu.
Koncová nabídková cena pro tuto službu bude stanovena jako součet jednorázového
poplatku za zřízení služby, 24-násobku měsíčního paušálu za datové služby a 24-násobku
měsíčního paušálu za hlasové služby.
Modelový objem provolaných minut za měsíc
Jednorázový poplatek za zřízení služby
Měsíční paušál za neomezené datové služby
Měsíční paušál za hlasové služby
Podrobný výpis hovorů - elektronicky
Nabídková cena =
1 * poplatek za zřízení služby + 24 * měsíční paušál
hlasové služby + 24 * měsíční paušál za datové služby

100
cena v Kč – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
zdarma
nabídková cena služby v Kč –
uvede uchazeč

Volné minuty do všech sítí nad rámec paušálu
Volání do fixních sítí v rámci ČR nad rámec paušálu
Volání do mobilních sítí uchazeče nad rámec paušálu

počet – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč

Volání do ostatních mobilních sítí v ČR nad rámec paušálu
Volání do zahraničí nad rámec paušálu

3.4.

Nabídková cena fixních hlasových a datových služeb pro detašované pracoviště Křinec
bez DPH

Zadavatel poptává tarif s měsíčním paušálem pro modelové nepřetržité využití datových
služeb a využití volání 50 minut do fixních sítí a 50 minut do mobilních sítí měsíčně. Uchazeč
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nabídne takový měsíční paušální tarif, který plně pokryje modelové využití. Dále pro
informaci uvede i ceny volání nad rámec nabídnutého tarifu.
Koncová nabídková cena pro tuto službu bude stanovena jako součet jednorázového
poplatku za zřízení služby, 24-násobku měsíčního paušálu za datové služby a 24-násobku
měsíčního paušálu za hlasové služby.
Modelový objem provolaných minut za měsíc
Jednorázový poplatek za zřízení služby
Měsíční paušál za neomezené datové služby
Měsíční paušál za hlasové služby
Podrobný výpis hovorů – elektronicky
Nabídková cena =
1 * poplatek za zřízení služby + 24 * měsíční paušál
hlasové služby + 24 * měsíční paušál za datové služby

100
cena v Kč – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
zdarma
nabídková cena služby v Kč –
uvede uchazeč

Volné minuty do všech sítí nad rámec paušálu
Volání do fixních sítí v rámci ČR nad rámec paušálu
Volání do mobilních sítí uchazeče nad rámec paušálu

počet – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč
cena v Kč/minutu – uvede uchazeč

Volání do ostatních mobilních sítí v ČR nad rámec paušálu
Volání do zahraničí nad rámec paušálu

3.5.

Nabídková cena mobilních hlasových a datových služeb bez DPH

Zadavatel specifikuje požadavky na níže uvedené 4 modelové mobilní tarify.
Sloupec „Model“ hlasového tarifu znamená:
- „Neomezený“ – Zadavatel modeluje tarif pro neomezené využití volání a SMS do vlastní
sítě i do ostatních sítí;
- „300 minut“ – Zadavatel modeluje tarif pro předpokládané využití volání 180 minut a
250 SMS do vlastní sítě a 120 minut a 150 SMS do ostatních sítí;
- „120 minut“ – Zadavatel modeluje tarif pro předpokládané využití volání 60 minut a 100
SMS do vlastní sítě a 60 minut a 50 SMS do ostatních sítí;
- „10 minut“ – Zadavatel modeluje tarif pro předpokládané využití volání 5 minut a 10
SMS do vlastní sítě a 5 minut a 5 SMS do ostatních sítí.
Nevyplněné položky ve sloupcích „Paušál/měsíc“, „Data“, „Volné minuty do všech sítí
v rámci paušálu“, „Volání nad rámec paušálu“ a „SMS nad rámec paušálu“ uvede uchazeč:
- „Paušál/měsíc“ – uchazeč uvede jednotkovou cenu na jeden měsíc užívání služby,
hodnota „0,- Kč“ znamená, že Zadavatel požaduje paušální jednotkovou cenu na jeden
měsíc užívání služby ve výši 0,- Kč;
- „Data“ – uchazeč uvede datový limit na objem přenesených dat, hodnota „>= 2GB“
znamená, že pro daný tarif Zadavatel požaduje minimální rychlostně neregulovaný
objem dat o velikosti 2 GB;
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- „Volné minuty do všech sítí v rámci paušálu“ – uchazeč uvede počet volných minut,
které budou převoditelné do následujícího zúčtovacího období;
- „Volání nad rámec paušálu“ – uchazeč uvede jednotkovou sazbu za minutu hovoru,
hodnota „0,- Kč“ znamená, že Zadavatel požaduje jednotkovou sazbu za minutu hovoru
0,- Kč;
- „SMS nad rámec paušálu“ – uchazeč uvede jednotkovou sazbu za 1 SMS, hodnota „0,Kč“ znamená, že Zadavatel požaduje jednotkovou sazbu za 1 SMS ve výši 0,- Kč.
Ceny uvedené ve sloupcích „Volání nad rámec paušálu“ a „SMS nad rámec paušálu“ mají
informativní charakter a nezapočítávají se do nabídkové ceny služby.
Model
hlasového
tarifu
Neomezený
300 minut
120 minut
10 minut

Paušál/
měsíc

Data*

Volné min.
do všech sítí
v rámci paušálu

>=2GB

-

Volání nad rámec
paušálu
vlastní
ostatní
síť
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

SMS nad rámec
paušálu
vlastní ostatní
síť
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

0,- Kč

Sloupec „Model datového tarifu“ znamená:
- „Neomezený“ – Zadavatel modeluje tarif pro nijak rychlostně či objemově regulované
využití datových služeb za měsíc;
- „Velký“ – Zadavatel modeluje tarif pro využití rychlostně neregulovaných datových
služeb s objemem přenesených dat do 10GB za měsíc;
- „Střední“ – Zadavatel modeluje tarif pro využití rychlostně neregulovaných datových
služeb s objemem přenesených dat do 3GB za měsíc;
- „Malý“ – Zadavatel modeluje tarif pro využití rychlostně neregulovaných datových
služeb s objemem přenesených dat do 1GB za měsíc.
Nevyplněné položky ve sloupcích „Paušál/měsíc“ a „Datový limit“ uvede uchazeč:
- „Paušál/měsíc“ – uchazeč uvede jednotkovou cenu na jeden měsíc užívání služby;
- „Datový limit“ – viz. výše.
Model datového tarifu Paušál/měsíc
Neomezený
Velký
Střední
Malý

Datový limit*
10GB
3GB
1GB

*) Uchazeč dále uvede i mechanismus limitace dat či případné další poplatky související
s překročení datového limitu jak pro data u hlasových služeb, tak pro čistě datové tarify.
Zadavatel modeluje užívání mobilních služeb pro 27 účastnických čísel. Model hlasového
tarifu „Neomezený“ je užíván 9x, tarif „300 minut“ je užíván 9x, tarif „120 minut“ je užíván
5x, tarif „10 minut“ je užíván 3x a 1x datový tarif „Střední“.
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Uchazeč dále uvede pro informaci i ceny za jednotku či paušál za všech dalších nabízených
služeb, tj. roaming, MMS, výměna SIM, duální SIM a ostatních služeb. Ceny mají
informativní charakter a nezapočítávají se do nabídkové ceny služby.
Uchazeč dále uvede i účtovací interval (tarifikaci) pro volání.
Koncová nabídková cena pro tyto mobilní služby bude stanovena jako součet:
- 9x 24-násobek měsíčního paušálu za modelový tarif „Neomezený“;
- 9x 24-násobek měsíčního paušálu za modelový tarif „300 minut“;
- 5x 24-násobek měsíčního paušálu za modelový tarif „120 minut“;
- 3x 24-násobek 25,- Kč za modelový tarif „10 minut“ s požadovaným paušálem 0,- Kč a
- 1x 24-násobek měsíčního paušálu za modelový datový tarif „Střední“.
Měsíční paušál za modelový hlasový tarif
„Neomezený“
Měsíční paušál za modelový hlasový tarif „300 minut“
Měsíční paušál za modelový hlasový tarif „120 minut“
Měsíční paušál za modelový hlasový tarif „10 minut“
Měsíční paušál za modelový datový tarif „Střední“
Podrobný výpis hovorů – elektronicky
Nabídková cena =
9*24* měsíční hlasový paušál „Neomezený“ +
9*24* měsíční hlasový paušál „300 minut“ +
5*24* měsíční hlasový paušál „120 minut“ +
3*24* 25,- Kč za měsíční hlasový paušál „10 minut“ +
1*24* měsíční datový paušál „Střední“

3.6.

cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
zdarma
nabídková cena služby v Kč –
uvede uchazeč

Nabídková cena služby privátní podniková síť bez DPH

Služba privátní podniková síť bude zahrnovat veškeré poskytované fixní i mobilní hlasové
služby. Na podmínce zahrnutí účastnických čísel do privátní podnikové sítě Zadavatel netrvá
u mobilních čísel patřících do Modelového hlasového tarifu „10 min“.
Koncová nabídková cena pro tuto službu bude stanovena jako součet jednorázového
poplatku za zřízení služby a 24-násobku měsíčního paušálu za hlasové služby.

Jednorázový poplatek za zřízení služby
Měsíční paušál za hlasové služby
Nabídková cena =
1 * poplatek za zřízení služby + 24 * měsíční paušál
hlasové služby

cena v Kč – uvede uchazeč
cena v Kč/měsíc – uvede uchazeč
nabídková cena služby v Kč –
uvede uchazeč
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4. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu požadavků uvedených v tomto
bodě ZD.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být předloženy
v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení,
musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč
prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění
kvalifikace s následkem vyloučení ze zadávacího řízení.
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je uchazeč povinen prokázat
ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této ZD.
Předloží-li uchazeč Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje
tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních kritérií a v tom rozsahu, v jakém
údaje uvedené ve výpisu prokazují splnění požadovaných základních kvalifikačních kritérií.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů však nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace starší než 3 měsíce.
4.1.

Základní kvalifikační kritéria

Dodavatel splní základní kvalifikační kritéria, pokud prokáže splnění následujících
podmínek:
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,
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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
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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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu 1;
d) 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 zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
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
podle § 54 písm. d) ZVZ 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 a
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje předložením čestného
prohlášení, která je součástí ZD jako Příloha B. Čestné prohlášení musí být opatřeno
podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, nebo za uchazeče. Jedná-li za uchazeče
zmocněnec na základě plné moci, musí být originál této plné moci, nebo její úředně ověřená
kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.
4.2.

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a dále je povinen
předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
1 § 49 obchodního zákoníku.
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odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
4.3.

Postup Zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči dodatečné písemné upřesnění či
vysvětlení kvalifikace.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně v originále a jedné kopii. Nabídka musí být
Zadavateli doručena v řádně zapečetěné obálce, označené názvem veřejné zakázky a adresou
uchazeče. Zároveň je uchazeč povinen nabídku poskytnout v elektronické podobě na nosiči
dat, který bude zabezpečen proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn v datech
v něm obsažených. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem a
označením předmětu Veřejné zakázky a dodán v neporušeném obalu opatřeném výrazným
označením „NEOTEVÍRAT“. Dokumenty budou poskytnuty ve formátu *.doc, *.pdf nebo
*.odt.
Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena Zadavateli.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Místem pro podání nabídek je podatelna Zadavatele na kontaktní adrese Zadavatele:
- poštou: Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
- osobně: nabídky se předávají na sekretariát ředitele 3. patro budovy O - poliklinika
Velké Valy.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a opatřena
razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Dodávka telekomunikačních služeb“
Na obálce musí být adresa uchazeče. Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které
může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro podání nabídky končí dne 5. května 2015
v 14:00 hodin.
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky 60 kalendářních dnů od data otevírání
obálek.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídky
Zadavatel požaduje předložit nabídku v tomto členění:
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1) Titulní stránka nabídky s označením této Veřejné zakázky a identifikačními údaji
uchazeče, dále identifikační údaje osob, které jsou pověřeny jednáním za uchazeče v
tomto veřejném řízení (kontaktní údaje včetně telefonického, faxového a e-mailového
spojení);
2) Obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počtu příloh;
3) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož
vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu;
4) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož
vyplývá, že uchazeč akceptuje podmínky uvedené v bodě 1. této ZD;
5) Doklady k prokázání splnění kvalifikace v následujícím pořadí:
a) Základní kvalifikační předpoklady;
b) Profesní kvalifikační předpoklady;
6) Krycí list nabídky (vypracovaný způsobem stanoveným v bodě 3. této ZD);
7) Identifikační údaje subdodavatelů, kteří se budou přímo podílet na plnění předmětu
Veřejné zakázky, a to s uvedením konkrétních částí plnění předmětu Veřejné zakázky,
na kterých se budou subdodavatelé podílet;
8) Čestné prohlášení, že uchazeč akceptu podmínky Výzvy bez výhrad;
9) Harmonogram;
10) Návrh Smlouvy akceptující podmínky uvedené ve Výzvě;
11) Čestné prohlášení, že se uchazeč zavazuje k součinnosti při vypracování konečné
verze Smlouvy a tuto konečnou verzi podepíše se Zadavatelem, a to nejpozději do 4
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru uchazeče.
Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy. Všechny listy
nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity. Všechny stránky nabídky budou očíslovány
vzestupnou kontinuální řadou.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně
v českém jazyce. Ke každé listině, která je předkládána s nabídkou a není v českém jazyce,
musí být připojen její úřední překlad do českého jazyka.
Veškeré doklady či prohlášení musejí být řádně podepsány statutárním orgánem
uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího
zmocnění doložena v nabídce.
Zadavatel vylučuje možnost podání variant nabídky.
7. Postup Zadavatele při zadávání
7.1.

Hodnotící komise
Zadavatel jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit účely komise pro otevírání obálek
s nabídkami, posouzení nabídek i hodnocení.
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Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí,
zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné
zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své
nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku
prvního jednání hodnotící komise. Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící
komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému
zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti
v hodnotící komisi.
Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž
se dozvěděli v souvislosti se svou prací v hodnotící komisi.
7.2.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise složená ze tří členů jmenovaných
osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele. Zadavatel též jmenuje náhradníka za každého
člena hodnotící komise. Hodnotící komise zkontroluje při otevření obálek s nabídkami, zda
jednotlivé nabídky obsahují veškeré požadované součásti. O otevírání obálek s nabídkami
bude vypracován písemný zápis.
Uchazeči se mohou zúčastnit otevírání obálek s nabídkami. Místo, kde bude probíhat
otevírání obálek, je adresa Zadavatele. Sraz účastníků otevírání obálek je sekretariátu ředitele
v 3. patře budovy O – poliklinika velké Valy. Za každého uchazeče může být přítomen jeden
zástupce.
Otevírání obálek proběhne dne 6. května 2015 v 11:00 hodin.
7.3.

Posouzení nabídek
Posouzení nabídek provede hodnotící komise složená ze tří členů jmenovaných osobou
oprávněnou jednat jménem Zadavatele. Zadavatel též jmenuje náhradníka za každého člena
hodnotící komise. Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kritérií stanovených v tomto
článku zadávací dokumentace. Uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
Zadavatel vyloučí z účasti na zadávacím řízení. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím
řízení spolu s odůvodněním Zadavatel písemně oznámí dotčenému uchazeči. O posouzení
kvalifikace uchazečů bude vypracován písemný zápis.
7.4.

Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede opět hodnotící komise složená ze tří členů jmenovaných
osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele. Zadavatel též jmenuje náhradníka za každého
člena hodnotící komise. Nabídky splňující kvalifikační kritéria posoudí hodnotící komise
podle hodnotících kritérií uvedených v bodě 6. Výzvy. Zadavatel zašle všem účastníkům,
kteří nebyli vyloučení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. O hodnocení nabídek bude
vypracován písemný zápis.
7.5.

Uzavírání smlouvy
Do jednání o textu Smlouvy vstoupí Zadavatel s jedním vybraným uchazečem, který
podal svoji nabídku a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií
uvedených v bodě 6. Výzvy umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Odmítne-li
16

Nemocnice Nymburk s. r. o.
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
tel.: 325 505 111, fax: 325 512 737
IČ: 287 62 886, DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

vybraný uchazeč uzavřít se Zadavatelem Smlouvu, nedojde-li k dohodě mezi Zadavatelem a
uchazečem na podrobných podmínkách Smlouvy nebo neposkytne-li vybraný uchazeč
Zadavateli potřebnou součinnost, aby mohla být Smlouva řádně a ve stanovený čas uzavřena,
může Zadavatel vstoupit do jednání o textu Smlouvy s uchazečem, který se umístil na základě
provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v bodě 6. Výzvy jako druhý v
pořadí.
8. Další informace a požadavky Zadavatele
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit
písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději šest kalendářních dnů
před uplynutím lhůty k podání nabídky.
8.1.

Zadavatel poskytne požadované informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto
dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí Zadavatel současně všem
uchazečům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky.
8.2.

Další práva Zadavatele
Zadavatel je oprávněn Veřejnou zakázku zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření
Smlouvy. O zrušení Veřejné zakázky je Zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat
všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není
povinen uchazečům sdělit důvod zrušení Veřejné zakázky.

8.3.

Subdodavatelé
Podání nabídky více subjekty společně se nepřipouští. Povoluje se využití subdodavatele
či subdodavatelů. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být zároveň
subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení. V případě využití subdodávek
uvede uchazeč ve své nabídce formou čestného prohlášení podrobnou specifikaci části
Veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. U každého
subdodavatele musí uchazeč uvést jeho identifikační údaje a doložit do nabídky též písemné
vyjádření subdodavatele, z něhož bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění Veřejné zakázky uchazečem. Změna subdodavatelů nebo dodatečné využití
subdodavatele mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu Zadavatele. Pokud
nehodlá využít k plnění Veřejné zakázky subdodavatele, předloží prohlášení o tom, že
subdodavatele nevyužije. Prohlášení bude součástí předložené nabídky uchazeče.
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Příloha A - Krycí list nabídky
Název:

„Dodávka telekomunikačních služeb“

Údaje Zadavatele:
Název
Sídlo
Tel./Fax
E-mail
IČ
DIČ

Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
+420 325 505 264 / +420 325 512 737
reditelstvi@nemnbk.cz
287 62 886
CZ28762886

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

Ing. Alena Havelková - jednatel

Kontaktní osoba
Tel.
E-mail

Ing. Michal Breda
+420 325 505 260
breda.michal@nemnbk.cz

Údaje uchazeče:
Název
Sídlo/místo podnikání
Tel./Fax
E-mail
IČ
DIČ
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
Kontaktní osoba
Tel./Fax
E-mail
Cenové údaje:
služba
služba specifikovaná v bodu 3.1
služba specifikovaná v bodu 3.2
služba specifikovaná v bodu 3.3
služba specifikovaná v bodu 3.4
služba specifikovaná v bodu 3.5
služba specifikovaná v bodu 3.6

cena bez DPH

DPH (sazba 21 %)

Nabídková cena (bez DPH)

součet za všechny služby

Osoba oprávněná jednat za uchazeče
(tituly, jméno, příjmení)
Funkce
Podpis
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Příloha B
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku nazvanou:
„Dodávka telekomunikačních služeb“
Dodavatel čestně prohlašuje, 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, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
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 statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu;
d) 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 zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů;
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 podle § 54 písm. d) ZVZ 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 a
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Toto prohlášení podepisuji jako:
V ………………

dne ……………

……………………………………
Razítko a podpis
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