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1. Základní informace o ve řejné zakázce  
 
Veřejná zakázka na služby je zadávána v souladu s ustanovením § 6, § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadávací řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu. Dále je zadána v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. 
 
Základní údaje o zadavateli:  
Název:  Společnost pro Lužické hory 
Sídlo:  Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí 
Kancelář: Zdislavy z Lemberka 335, 471 25 Jablonné v Podještědí 
IČ: 26634805 
DIČ:  CZ26634805 (není plátcem DPH) 
Tel.: / fax: 487 523 344 
e-mail / www:  splh3@centrum.cz   /    www.spolecnostlh.cz 
 
Osobou oprávněnou k provádění smluvně právních úkonů ve věci předmětné zakázky je:  
Jméno:  Olga Hanusová , místopředsedkyně občanského sdružení 
 
Osobou oprávněnou k provádění ostatních úkonů ve věci předmětné zakázky je: 
Jméno:  Klára Kaprasová, koordinátor projektu 
Tel.: / mob.: 487 523 344 
e-mail:  splh3@centrum.cz 
 
Předpokládaná hodnota zakázky: 613.000,- K č s DPH 

2. Vymezení p ředmětu ve řejné zakázky 
 
Předmětem plnění této VZMR je management a řízení projektu „Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická 
výchova, osvěta, praktická opatření“, spolufinancovaného z Evropského fondu po regionální rozvoj a ze 
státního rozpočtu České republiky. 
 
Po zpracovateli zakázky bude požadováno: 
 
• Řízení projektu – komunikace s projektovým týmem všech 4 partnerů (zaměstnanci projektu), 

komunikace s dodavateli projektu, komunikace s partnery projektu (tj. včetně saského partnera), 
koordinace aktivit projektu. 

• Zpracování zadávacích dokumentací a výzev k předložení nabídky pro aktivity projektu. 
• Kontrola smluvních vztahů – objednávek, smluv a výstupů. 
• Sledování monitorovacích indikátorů a kontrola čerpání rozpočtu. 
• Dohled a kontrola odborných aktivit projektu – workshopy pro pedagogy, vzdělávací akce, ekovýchovné 

programy, tištěné ekovýchovné materiály, publicita projektu, putovní výstava a její prezentace. 
• 4 x ročně vypracování soupisek účetních dokladů (včetně všech jejich povinných příloh) a jejich 

předávání kontrolorovi podle čl. 16 pro ČR, kterým je Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) se 
sídlem v Liberci. 

• 4 x ročně vyhotovení dílčích zpráv o průběhu projektu sloužících jako podklad ke kontrole podle čl. 16 
v českém jazyce a jejich předávání kontrolorovi podle čl. 16 pro ČR, kterým je Centrum pro regionální 
rozvoj ČR (CRR ČR) se sídlem v Liberci. 

• Zpracování změn v soupiskách a zprávách, požadovaných CRR ČR. 
• Zpracování žádostí o změnu projektu – v případě potřeby zadavatele. 
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• Vyhotovení závěrečné dílčí zprávy sloužící jako podklad ke kontrole podle čl. 16 v českém jazyce a 
předání kontrolorovi podle čl. 16 pro ČR, kterým je Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) se 
sídlem v Liberci. 

 
Rozsah prací: 84 hodin / měsíc 

3. Doba a místo pln ění veřejné zakázky 
 
Doba realizace: 
• Předpokládaný termín zahájení prací: 20. 8. 2011  
• Předpokládaný termín ukončení prací:         30. 6. 2014 

 

Místem plnění je: Zdislavy z Lemberka 335, 471 25 Jablonné v Podještědí 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 
Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a uchazeč 
(dále také jako dodavatel) je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Splněním této kvalifikace 
se rozumí: 
 
4.1  Základní kvalifikační předpoklady: 
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu(čestné prohlášení, příloha č. 2): 
a) Dodavatel doloží, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 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, 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 doloží, že 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, jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště. 

c) Dodavatel doloží, že svým jednání nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu. 

d) Dodavatel doloží, že vůči jeho majetku 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 doloží, že není v likvidaci. 
f) Dodavatel doloží, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 
g) Dodavatel doloží, že 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 doloží, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 
 
4.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč, který předloží v prosté kopii: 

• Doklad o oprávn ění k podnikání  podle zvláštních právních přepisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky (např.: Živnostenský list, koncesní listina, licence apod.). 

• Výpis z obchodního rejst říku  či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč o veřejnou zakázku zapsán 
podle zvláštních předpisů. 
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• Seznam minimáln ě 2 projekt ů, podpořených z ERDF, u kterých prováděl obdobný charakter služeb 
za posledních 36 měsíců (název projektu, finanční a časový rozsah, zadavatel) 

 
4.3 Doba prokazování splnění kvalifikace a ostatní informace 

• Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání nabídek. 
• Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel doložením čestného prohlášení, ze kterého tyto 

předpoklady budou jasně vyplývat. Použít může i vzor čestného prohlášení, viz.: příloha č. 2. 
• Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží požadované dokumenty v prosté kopii a 

doloží realizaci 2 zakázek obdobného charakteru služeb za uvedené období. 
 
Nesplnění kvalifikačních předpokladů bude důvodem pro vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení. 

5. Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka 
 
Nabídková cena prací bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Uchazeč 
stanoví nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky (dále také jako zakázka). 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu 
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 
 
a) Nabídková cena zakázky bude uvedena v Kč bez DPH, s vyčíslením DPH a s celkovou cenou zakázky 

včetně DPH.  
b) Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky. 
c) Celková nabídková cena plnění bude v nabídce uvedena jako cena nejvýše přípustná za celý uvedený 

předpokládaný rozsah prací.  
d) Rozsah předmětu plnění uvedený v zadávací dokumentaci může být zadavatelem v průběhu realizace 

zakázky upraven dle skutečných potřeb zadavatele, hodinový rozsah zůstává ale beze změn. 
 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.  

6. Platební podmínky 
 
a) Zadavatel (dále také jako objednavatel) nebude poskytovat zálohy.  
b) Dodavatel bude objednavateli fakturovat práce 1x za 3 měsíce. 
c) Splatnost účetních dokladů (faktur) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.  
d) Platební podmínky se řídí ust. § 548 a násl. Obchodního zákoníku. 
e) Výše uvedené platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo. 
f) Na faktuře bude vždy uveden název projektu i číslo projektu a označení ucelené části zakázky či 

fakturačního období. 

7. Další obchodn ě smluvní podmínky  
 
Podmínky plnění veřejné zakázky: 
 
a) Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik.  
b) Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, v termínech stanovených a odsouhlasených zástupci 

obou stran, přičemž dodavatel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu 
platnou legislativou a s „Vymezením předmětu veřejné zakázky“ [viz.: bod 2]. 

c) Dodavatel se zavazuje poskytnout záruku kvality na provedené práce dle obecně platné legislativy. 
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d) Sankce za prodlení s termínem nebo dílčími termíny plnění předmětu zakázky odsouhlasenými zástupci 
smluvních stran při realizaci zakázky ze strany dodavatele je stanovena na 500,- Kč za každý započatý 
den do doby splnění. 

e) Dodavatel a objednavatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si 
potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony. 

8. Požadavek na formální zpracování nabídky 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem za 
uchazeče jednat. Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku a bude vytištěna nesmazatelnou formou. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé strany 
nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím. 
 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a podpisy či razítky 
uchazeče a zřetelně označených Veřejná zakázka: Management a řízení projektu „Fascinující sv ět včel 
a hmyzu- ekologická výchova, osv ěta, praktická opat ření“ – a nápisem NEOTVÍRAT“.  
  
Na obálce bude dále uveden název uchaze če a adresa, na níž je možné nabídku p řípadn ě vrátit. 
 
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 
• Krycí list nabídky  

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační 
údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nejvýše přípustná 
nabídková cena podle zadávací dokumentace [viz.: bod 5 písm. a)], datum zpracování nabídky a 
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.  

• Prokázání kvalifikace  
Dle zadávací dokumentace [viz.: bod 4] 

• Podepsaný návrh smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)  
Návrh bude obsahovat pododdíly: Předmět smlouvy (podrobné vymezení rozsahu a činností 
smlouvy v souladu s „Vymezením předmětu veřejné zakázky“ [viz.: bod 2] této zadávací 
dokumentace), cenová nabídka – kalkulace ceny, platební podmínky, sankce, návrh platebního 
kalendáře, záruční podmínky a ostatní ustanovení obchodně smluvních podmínek. 

• Případné další p řílohy a dopln ění nabídky (nepovinné). 

9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nejnižší nabídkové 
ceny). 
Číslo a kritérium: Váha kritéria:                            Poznámka: 
1. Celková nabídková cena 100 %                            v Kč včetně DPH 

10. Zadávací lh ůta 
 
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne 
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 

11. Lhůta a místo pro podání nabídek   
 
a) Lhůta pro podání nabídek je min. 10 dní . Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy 

k podání nabídek. Výzva se také uveřejňuje na internetových stránkách zadavatele. Nabídky musí být 
doručeny zadavateli nejpozději do 11. 8. 2011 do 10:00 hodin . Za okamžik převzetí nabídky 
zadavatelem je považováno převzetí nabídky zadavatelem. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek nebudou otevírány ani hodnoceny. 

b) Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné listinné formě: 
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• osobn ě do kanceláře Společnosti pro Lužické hory (1.patro budovy), Zdislavy z Lemberka 335 
v Jablonném v Podještědí. Nabídky je možno podat v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do 15.30  
(po telefonické dohodě) nebo 

• zaslat poštovní službou  na adresu zadavatele Společnost pro Lužické hory, Zdislavy z Lemberka 
335, 471 25 Jablonné v Podještědí, tak, aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce 
lhůty k podání nabídek.  

12. Konzultace ve řejné zakázky  
 
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Klára Kaprasová (736 765 183, 
splh3@centrum.cz ). 

13. Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nab ídek  
 
Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je kancelář zadavatele v Jablonném v Podještědí, Zdislavy 
z Lemberka 335. 
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne do 15. 8. 2011. 

14. Informace o výsledku zadávacího řízení  
 
Uchazeči budou o výsledku (ukončení nebo zrušení) zadávacího řízení písemně informováni. 

15.  Další podmínky a práva zadavatele výb ěrového řízení na ve řejnou zakázku 
 
• Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny: 

− pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci zakázky nebo 
bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah 
mu nebyl při vypisování soutěže znám, 

− pokud se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem plnění 
této veřejné zakázky. 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
• Zadavatel může jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, které bude v podstatných 

náležitostech v souladu se zadávacím řízením. V případě úspěchu uchazeče si zadavatel pro upřesnění 
znění smlouvy vyhrazuje právo vyžádat si návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo 
*.rtf. 

• Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené 
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby 
a další identifikační údaje uvést na Krycím listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená 
zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 

• Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy včetně 
všech zadávacích podmínek vyplývajících z Výzvy. 

• Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku 
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. 
Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů 
v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 
uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím 
řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými 
dodavateli vyřadí. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
• Nevracet uchazečům podané nabídky pokud o to uchazeč výslovně nepožádá. 
• Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku. 
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• Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel 
k dispozici. 

• Upřesnit nebo změnit zadávací podmínky, případně zrušit výběrové řízení.  
• Vyjasnit, případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před 

vyhodnocením a přidělením zakázky. 
• Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací 

dokumentací. 
 

16. Zajišt ění povinné publicity projektu  
 
Dodavatel je povinen: 
• Uvádět celý název projektu a jeho číslo na veškerých vystavených dokladech včetně faktur. 
• Celý název projektu a jeho číslo, loga dotačního programu uvádět po odsouhlasení se zadavatelem na 

všech výstupech projektu. 

17. Přílohy zadávací dokumentace  
 
• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace 
 
 
Vypracovala: Klára Kaprasová,  
 
Za zadavatele odsouhlasila: Olga Hanusová 
 
Dne: 27. 7. 2011 Jablonné v Podještědí 
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

Management a řízení projektu „Fascinující sv ět včel a hmyzu- ekologická výchova, 
osvěta, praktická opat ření“ 

 
Název zadavatele:  Společnost pro Lužické hory  
Sídlo:  Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí 
Poštovní adresa:                     Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podještědí 
IČ: 26634805 
 
Uchazeč:  
(název uchazeče) 

 

IČ:  
(u FO rovněž RČ: ) 

 DIČ: 
(nebo označení: neplátce 
DPH) 

 

Sídlo uchazeče:  
(místo podnikání nebo 
bydliště) 

 

Adresa pro doručování:  
(je li jiná od sídla) 

 

Statutární orgán uchazeče:  
(jméno a příjmení) 

 

Osoba zmocněná k jednání: 
(jméno a příjmení) 

 

Zápis v obchodním rejstříku  
(či jiné evidenci): 

 

Telefon, fax, e-mail: 
 
Bankovní spojení:  
 

 

Nejvýše p řípustná nabídková cena bez DPH 
 

 

Vyčíslené DPH  

Nejvýše p řípustná nabídková cena v četně DPH   

  
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v oznámení zadávacího řízení a zadávací 
dokumentaci.  
 
Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré 
náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.  
 
Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 
 
 
 
V ………………………… dne …………… 
 
Jméno, příjmení  
oprávněné osoby: ……………………………………… Podpis (razítko): ………………………… 
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Příloha č. 2  Čestné prohlášení         
 

ČČEESSTTNNÉÉ  PPRROOHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  OO  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCEE  
 
Management a řízení projektu „Fascinující sv ět včel a hmyzu- ekologická výchova, 

osvěta, praktická opat ření“ 
 
NNáázzeevv  zzaaddaavvaatteellee::    SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  PPRROO  LLUUŽŽIICCKKÉÉ  HHOORRYY  

  
Sídlo: 
Poštovní adresa: 

Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podješt ědí 
Zdislavy z Lemberka 335, 471 25 Jablonné v Podješt ědí 

IČ: 26634805 

 
IIddeenntt ii ff iikkaaččnníí  úúddaajjee  uucchhaazzeeččee::   

Obchodní firma: ………………………………………………………………………………………. 

Adresa sídla: ………………………………………………………………………………………. 

IČ (RČ): ………………………………………………………………………………………. 

Statutární orgán: ………………………………………………………………………………………. 

Osoba zmocněná k jednání: ………………………………………………………………………………………. 

Ke dni ………………………… prohlašujeme, že dodavatel [Název dodavatele] 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na 
zločinném spolčení, 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, tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště, 

b) 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, jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) svým jednání nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu, 

d) nebo vůči jeho majetku 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) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele, 
g) 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) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
 
 
V ………………………… dne ……………Jméno, příjmení oprávněné osoby:…………………………………
  
Podpis (razítko): ………………………… 


