Příloha č. 1 ZD

Souhrnné prohlášení dodavatele
Krycí list nabídky
Informace o veřejné zakázce
Název veřejné
zakázky

Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře
Králové nad Labem

Zadavatel

Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, se sídlem náměstí T. G.
Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 17

Druh řízení

Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

DIČ

[doplní dodavatel]

Sídlo

[doplní dodavatel]

Kontaktní údaje dodavatele
Kontaktní osoba

[doplní dodavatel]

e-mail

[doplní dodavatel]

telefon

[doplní dodavatel]

Nabídková cena (hodnotícím kritériem je cena A)
A

Celková nabídková cena v Kč bez DPH při předpokládaném
množství 17 500 ks kontejnerů o objemu 1 100 l a 1 500 ks pytlů o
objemu 110 l za dobu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH

[doplní dodavatel]

B

Dílčí nabídková cena v Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 kontejner o
objemu 1 100 l na plasty

[doplní dodavatel]

C

Dílčí nabídková cena v Kč bez DPH / 1 výsyp / 1 pytel o objemu
110 l na plasty

[doplní dodavatel]

Prohlášení o kvalifikaci
1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti 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 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
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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 ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
2. Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti prohlašuje, že:
a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje výpisem z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
b) je oprávněn k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy disponuje
živnostenským oprávněním v oboru:
•

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) a

•

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1 a prohlašuje, že
•

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

•

poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Prohlášení dodavatele k protiruským sankcím
Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtne příslušnou možnost]

1

Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25
% účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci,
uvede tyto skutečnosti v nabídce).
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Nemá vazbu na osobu vedenou na sankčním seznamu ve smyslu nařízení rady (EU) č.
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na
Ukrajině
Má vazbu na osobu vedenou na sankčním seznamu ve smyslu nařízení rady (EU) č. 833/2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a
jedná se o osobu [doplní dodavatel – jméno a příjmení a vztah k dodavateli]

Za dodavatele dne

………………………
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