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„Evropská unie“ 

„Evropský rybářský fond“ 

„Investování do udržitelného rybolovu“ 

 

VÝZVA O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OP RYBÁŘSTVÍ 

 

1. Identifikace zadavatele 

Název: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč 

Sídlo: Hradecká 163, Přelouč 535 01 

Právní forma: Pobočný spolek 

IČ: 13585967 

jako zadavatel 

vyhlašuje 

 

dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1. 

Opatření pro produktivní investice do akvakultury z roku 2014 OP Rybářství 2007 – 2013, 

 

výběrové řízení na dodávku (název zakázky): 

„Nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny“ 
 

2. Předmětem zakázky je dodání:  

Dopravního prostředku do 3,5 tuny (1 kus) se specifikací (vozidlo bude minimálně splňovat 

tyto technické parametry a dále bude vybaveno či bude obsahovat): 

a. kategorie vozidla: N1 

b. výkon motoru: minimálně 80 kW 

c. s užitkovou nástavbou typu valník s bočnicemi 

d. délka ložné plochy minimálně 3,5 m 

e. pohon: 4x4 s redukcí,  

f. uzávěrka diferenciálu 

g. autorádio s CD/MP3 

h. tažné zařízení pro připojení vleku 

i. povinná výbava dle platné legislativy kde dni zpracování nabídky. 

Zdůvodnění technické specifikace a kategorie vozidla: Vozidlo bude převážně sloužit 

k obhospodařování rybníků. Rybníky jsou obvykle těžko dostupné a přístupové cesty 

k rybníkům jsou cestami po loukách, lesích, mezi poli atd. Na rybníky je nutné vozit krmivo, 

technické zařízení a materiály. Z těchto důvodu potřebujeme vozidlo s patřičným pohonem, 
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výkonem a nástavbou (i délkou ložné plochy), které se i za deště dostane k těmto obtížně 

dostupným rybníkům a doveze potřebné vybavení (např. lodě), krmení, materiál aj. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky je 553 000 Kč bez DPH (700 000 Kč s DPH). Předpokládáme, 

že cena dopravního prostředku z dostupných informací je vyšší, byla stanovena jako 

maximální možná výše způsobilého výdaje „kódu 108 nákup dopravního prostředku do 3,5 

tuny“, ze které bude počítána dotace z OP Rybářství 2007 - 2013.  Pokud hodnota zakázky 

přesáhne předpokládanou hodnotu zakázky, bude hodnocena (nebude vyloučena).  

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem odeslání výzvy k předložení nabídek a 

končí dne 11.4.2015 v 14:00 hodin. Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele, tj., Český 

rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč, Hradecká 163, Přelouč 535 01. Nabídky je 

možno předat osobně (kontaktní osobě zadavatele) nebo doporučeně poštou tak, aby byla 

podána ve lhůtě pro podání nabídek a to v českém jazyce v písemné podobě. Rozhodující je 

datum přijetí nabídky, nikoliv její odeslání. Veškerá rizika spojená s doručením jeho nabídky 

nese výhradně uchazeč. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 12.4.2015 od 10:00 

hod. na adrese zadavatele. 

5. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační 

předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek 

jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy. 

6. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč prohlašuje, že toto výběrové řízení není 

zadávacím řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., veřejnou obchodní soutěží ani veřejným 

příslibem. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč si vyhrazuje právo výběrové 

řízení zrušit. 

7. Uchazeč bere na vědomí, že v případě potřeby umožní pověřeným subjektům (např. MZe, 

SZIF, EÚD, NKÚ, MF) uplatňovat stejné kontrolní mechanizmy jako vůči samotnému příjemci 

dotace Českému rybářskému svazu, místní organizace Přelouč (vybraný dodavatel je osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly). 

8. Kontaktní osoba zadavatele: 

Ing. Karel Němec 

Email: Nemec.Ka@seznam.cz 

Mob.: 775 163 837 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč Vás tímto vyzývá k předložení nabídky na 

dodávku výše uvedeného předmětu zakázky. 

V Přelouči dne 31.3.2015 

Razítko: 

 

 

Jednatel                                                                                    Předseda 
Jméno a příjmení: Miroslav Zářecký                                    Jméno a příjmení: Josef Kratochvíl 
 

Podpis:                                                                                      Podpis: 

 

mailto:Nemec.Ka@seznam.cz
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„Evropská unie“ 

„Evropský rybářský fond“ 

„Investování do udržitelného rybolovu“ 

 

Zadávací dokumentace Českého rybářského svazu, místní organizace Přelouč 
k výběrovému řízení s názvem zakázky: „Nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny“ 

 

1. Identifikace zadavatele 

Název: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč 

Sídlo: Hradecká 163, Přelouč 535 01 

IČ: 13585967, neplátce DPH 

Právní forma: Pobočný spolek 

Zastoupený: Josef Kratochvíl, předseda ČRS MO Přelouč 

            Miroslav Zářecký, jednatel ČRS MO Přelouč 

Kontaktní osoba: Ing. Karel Němec, rybářský hospodář ČRS MO Přelouč  

  Email: Nemec.Ka@seznam.cz 

  Mob.: 775 163 837 

 

2. Druh zakázky 

 

 Zakázka na dodávku: dopravního prostředku do 3,5 tuny (1 kus) 

v rámci projektu reg. č. CZ.1.25/2.1.00/14.00059 zaregistrovaného ve 20. kole příjmu žádostí OP 
Rybářství v opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměru a) pro žadatele 
obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše.                

Jedná se o zadávání zakázek OP Rybářství nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006s Sb., dle 

Pravidel platných pro 20. kolo příjmu žádostí, zakázky malého rozsahu kategorie 2. 

 

3. Vymezení předmětu zakázky 

 

Předmět zakázky (technická specifikace): 

Dopravní prostředek do 3,5 tuny (1 kus) se specifikací (vozidlo bude minimálně splňovat tyto 

technické parametry a dále bude vybaveno či bude obsahovat): 

a. kategorie vozidla: N1 

b. výkon motoru: minimálně 80 kW 

mailto:Nemec.Ka@seznam.cz
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c. s užitkovou nástavbou typu valník s bočnicemi 

d. délka ložné plochy minimálně 3,5 m 

e. pohon: 4x4 s redukcí,  

f. uzávěrka diferenciálu 

g. autorádio s CD/MP3 

h. tažné zařízení pro připojení vleku 

i. povinná výbava dle platné legislativy kde dni zpracování nabídky. 

Zdůvodnění technické specifikace a kategorie vozidla: Vozidlo bude převážně sloužit 

k obhospodařování rybníků. Rybníky jsou obvykle těžko dostupné a přístupové cesty k rybníkům jsou 

cestami po loukách, lesích, mezi poli atd. Na rybníky je nutné vozit krmivo, technické zařízení a 

materiály. Z těchto důvodu potřebujeme vozidlo s patřičným pohonem, výkonem a nástavbou (i 

délkou ložné plochy), které se i za deště dostane k těmto obtížně dostupným rybníkům a doveze 

potřebné vybavení (např. lodě), krmení, materiál aj. 

 

Dopravní prostředek pořizovaný v rámci tohoto projektu/VŘ musí odpovídat platné legislativě a při 
jeho výrobě bylo a obsluze a provozu bude použito harmonizovaných norem, národních norem, 
technických specifikací a požadavků na BOZP v ČR a EU obvyklých. 
 
Údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 
výběrového řízení. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a prokázání 
splnění kvalifikace. Nabídka, která nesplní požadované technické parametry, nemůže být dále 
posuzována a z výběrového řízení bude vyřazena.  

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky  

Předpokládaná hodnota zakázky je 553 000 Kč bez DPH (700 000 Kč s DPH). Předpokládáme, že cena 

dopravního prostředku z dostupných informací je vyšší, byla stanovena jako maximální možná výše 

způsobilého výdaje „kódu 108 nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny“, ze které bude počítána 

dotace z OP Rybářství 2007 - 2013.  Pokud hodnota zakázky přesáhne předpokládanou hodnotu 

zakázky, bude hodnocena (nebude vyloučena). 

 

5. Doba a místo plnění zakázky 

Požadovaný termín realizace zakázky: do 15.6.2015  

 

Dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v opatření 2.1. Opatření pro 

produktivní investice do akvakultury, záměru a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 

20 ha a výše, platných pro 20. kolo příjmu žádostí, musí být zrealizovány všechny způsobilé výdaje do 

30.6.2015. Do 30.6.2015 musí být již dopravní prostředek zaplacen.       

   

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.  

 

Nabídky je možno předat osobně (kontaktní osobě zadavatele) nebo doporučeně poštou tak, aby 

byla podána ve lhůtě pro podání nabídek a to v českém jazyce v písemné podobě. Rozhodující je 
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datum přijetí nabídky, nikoliv její odeslání. Veškerá rizika spojená s doručením jeho nabídky nese 

výhradně uchazeč. 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

 

1. Uchazeč je oprávněn k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu výběrového řízení. 

Uchazeč prokáže osvědčením právního statutu ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky např. 

výpisem z Obchodního rejstříku, výpisem z Živnostenského rejstříku, výpisem z Evidence 

zemědělského podnikatele, výpisem z Registru ekonomických subjektů. V případě právnických osob 

musí tento výpis obsahovat statutární zástupce včetně uvedení právoplatného jednání a 

podepisování za příslušnou PO. Uchazeč doloží originál, ověřenou, nebo prostou kopii tohoto 

dokladu. 

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha zadávací 

dokumentace). 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného 

prohlášení. Uchazeč doloží originál tohoto čestného prohlášení. 

- Uchazeč či statutární zástupci, kteří společnost zastupují, nebyl/i pravomocně odsouzen/i pro 

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.  

- Vůči majetku uchazeče, kterého zastupují, neprobíhá insolvenční řízení, konkursní řízení 

podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Dále uchazeč není v žádné formě likvidace a 

uchazeč není v seznamu zadavatelů se zákazem zadávání veřejných zakázek.  

- Na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního 

orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě 

smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, či je 

s uchazečem ve sdružení.  

- Dodavatelem není zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. 

 

 

 

7. Obsah nabídky 

Nabídka bude předložena v následující struktuře:  

1) Krycí list nabídky  

2) Přílohy nabídky 

1) Krycí list nabídky (viz příloha zadávací dokumentace) – uchazeč vyplní Krycí list dle přiloženého 

vzoru krycího listu nabídky. Uchazeč vyplní všechny požadované údaje. Krycí list bude podepsán 

oprávněným zástupcem uchazeče (statutárním orgánem, nebo zplnomocněnou osobou, která doloží 

Plnou moc, opravňující ji k jednání za společnost). 

2) Přílohy nabídky: 
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a) Přílohy prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 6. této zadávací dokumentace. 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je přílohou této zadávací 

dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsané pouze statutárním/i zástupcem/i a to v souladu 

se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou osobu. 

b) návrh Kupní smlouvy – podepsaná uchazečem, v návrhu Kupní smlouvy musí být zahrnuty 

následující dvě podmínky:   

1) Dodavatel umožní v případě potřeby pověřeným subjektům (např. MZe, SZIF, EÚD, NKÚ, MF) 

uplatňovat stejné kontrolní mechanizmy jako vůči samotnému příjemci dotace Českému rybářskému 

svazu, místní organizace Přelouč. 

2) V případě, že ve lhůtě do 15.6.2015 nebude převzat/předán předmět zakázky na základě 

důvodu/příčin/skutečností vzniklých ze strany dodavatele (prodávajícího), vyhrazuje si právo 

zadavatel (kupující) od podepsané smlouvy odstoupit a dodavatel (prodávající) se zavazuje tímto 

uhradit zadavateli (kupujícímu) na jeho bankovní účet č. 000043-8592930207/0100 do 5 pracovních 

dnů od 15.6.2015 náklady a újmu vzniklou z nedodání/nepřevzetím předmětu zakázky vyčíslené na 

10000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 

Dále musí návrh Kupní smlouvy obsahovat: 

a) označení smluvních stran, včetně právní formy, IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny; 
b) předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); 
c) cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem 

DPH;   
d) platební podmínky;  
e) doba a místo plnění. 

Vše v souladu se zadávací dokumentací. 

 

3) Případně další přílohy: 

Přílohy dle uvážení uchazeče (např. fotodokumentace). 

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky spojit tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození 

spojení. 

 

8. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v listinné formě ve 2 originálních vyhotoveních v českém jazyce a 

jednotlivé dokumenty budou podepsány dle bodu 7. této zadávací dokumentace. Nabídka bude 

podána v řádně zalepené obálce označené nápisem “NEOTVÍRAT – nákup dopravního prostředku do 

3,5 tuny“. 

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky spojit tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození 

spojení. 
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Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je 

možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky 

předložené po stanoveném termínu. 

9. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu na základě vymezení předmětu zakázky. Dále uchazeč 

uvede mimo jiné celkovou nabídkovou cenu na Krycí list nabídky, který je přílohou této zadávací 

dokumentace. 

Cena bude vyjádřena v českých korunách ve členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. 

Nabídková cena musí obsahovat plnou hodnotu plnění, se započítáním všeobecných rizik, povinností 

a závazků stanovených či zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka založena. Cena musí být 

pevná a konečná a nesmí podléhat jakýmkoliv změnám v průběhu doby plnění zakázky. 

 

10. Hodnocení nabídek 

Nabídky, které budou posouzeny jako úplné, tzn., splní všechny požadavky stanovené v zadávací 

dokumentaci, budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídkou se 

stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

Zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí výsledek výběrového řízení všem uchazečům. Současně 

zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k podpisu Kupní smlouvy. V případě neuzavření smlouvy ze 

strany vítězného uchazeče bude uzavření smlouvy nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí. 

 

11. Obchodní a platební podmínky 

Záruční podmínky minimálně na úrovni dle obchodního zákoníku. Ukončení plnění zakázky (předmět 

zakázky bude realizován) nejpozději do 15.6.2015. 

Zálohy nebudou zadavatelem hrazeny. Daňový doklad (faktura) bude vystavena dodavatelem v den 

převzetí předmětu zakázky. Doba splatnosti bude stanovena na 15 dnů od dne vystavení daňového 

dokladu zadavateli. Platby budou probíhat v Kč.  

V případě, že ve lhůtě do 15.6.2015 nebude převzat/předán předmět zakázky na základě 

důvodu/příčin/skutečností vzniklých ze strany dodavatele (prodávajícího), vyhrazuje si právo 

zadavatel (kupující) od podepsané smlouvy odstoupit a dodavatel (prodávající) se zavazuje tímto 

uhradit zadavateli (kupujícímu) na jeho bankovní účet č. 000043-8592930207/0100 do 5 pracovních 

dnů od 15.6.2015 náklady a újmu vzniklou z nedodání/nepřevzetí předmětu zakázky vyčíslené na 

10 000 Kč. 

 

12. Ostatní podmínky 
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a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení, bude předložena pouze jedna nabídka. V případě 

předložení více nabídek jedním uchazečem budou všechny tyto nabídky vyloučeny 

z hodnocení. 

b) Uchazeči o zakázku předají svou nabídku bezplatně, z jejího předání nemohou vůči zadavateli 

uplatňovat žádné nároky, včetně nároků na vrácení předložené nabídky. 

c) Navýšení vysoutěžené ceny v průběhu dodávky není přípustné. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a to bez udání důvodu. 

e) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s 

žádným uchazečem.    

f) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění Kupní 

smlouvy (návrhem Kupní smlouvy zařazené v nabídce nevzniká právní vztah). 

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení. 

 

13. Zveřejnění dokumentů, dotazy a vyjasňování zadávací dokumentace 

Veškeré dokumenty k tomuto výběrovému řízení (Výzva, Zadávací dokumentace včetně příloh) 

budou zveřejněny v den odeslání výzvy k předložení nabídek uchazečům také na internetových 

stránkách Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Přelouč - http://www.rybariprelouc.cz/. 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za 

účelem její konkretizace, případně vyjasnění sporných záležitostí. Dotazy k zadávací dokumentaci je 

možné zaslat písemně elektronickou poštou na e-mail kontaktní osoby zadavatele. Odpověď na každý 

dotaz bude zaslána všem uchazečům a zároveň zveřejněna na internetových stránkách Českého 

rybářského svazu, z. s., místní organizace Přelouč - http://www.rybariprelouc.cz/. 

 

14. Přílohy 

 

1) Závazná šablona Krycího listu nabídky (Krycí list nabídky v elektronické editovatelné podobě 

např. wordu) je ke stažení na internetových stránkách Českého rybářského svazu, z. s., místní 

organizace Přelouč - http://www.rybariprelouc.cz/). 

2) Závazná šablona Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

(Čestné prohlášení v elektronické editovatelné podobě např. wordu) je ke stažení na 

internetových stránkách Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Přelouč - 

http://www.rybariprelouc.cz/). 

V Přelouči dne 31.3.2015.                                                        

 Razítko: 

 
Jednatel                                                                                    Předseda 
Jméno a příjmení: Miroslav Zářecký                                    Jméno a příjmení: Josef Kratochvíl 
Podpis:                                                                                      Podpis: 

http://www.rybariprelouc.cz/
http://www.rybariprelouc.cz/
http://www.rybariprelouc.cz/
http://www.rybariprelouc.cz/
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„Evropská unie“ 

„Evropský rybářský fond“ 

„Investování do udržitelného rybolovu“ 

 

                                     Krycí list nabídky 

 

Název zakázky: „Nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny“ 

 

Zadavatel: 

Název: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč 

Sídlo: Hradecká 163, Přelouč 535 01 

IČ: 13585967 

 

Uchazeč/dodavatel: 

 

Název: 

Právní forma: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ (je-li přiděleno): 

Bankovní spojení: 

Osoby oprávněné jednat za uchazeče (např. statutární orgán): 

Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla): 

 

Kontaktní osoba pro tuto zakázku 

Jméno a příjmení, titul: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

Technická specifikace předmětu zakázky odpovídající veškerým požadavkům uvedeným ve Výzvě, 

Zadávací dokumentaci (příp. doplnění na základě dotazů). 

 

Dopravní prostředek do 3,5 tuny: 

 

Další informace o předmětu nabídky:                               
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Nabídková cena za předmět zakázky odpovídající veškerým požadavkům uvedeným ve Výzvě, 

Zadávací dokumentaci (příp. doplnění na základě dotazů). 

 

Předmět zakázky: dopravní 
prostředek do 3,5 tuny (1 kus): 

Cena bez DPH (v 
Kč) 

DPH (v Kč) Cena s DPH (v Kč) 

 
Celková nabídková cena v Kč 
 

   

 

 

 

V …………………………….dne………………. 

 

Razítko: 

 

Jméno/a a příjmení oprávněného/ých zástupce/ů uchazeče: 

Podpis/y: 
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„Evropská unie“ 

„Evropský rybářský fond“ 

„Investování do udržitelného rybolovu“ 
 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

Uchazeč 

Název: 

Sídlo: 

IČ: 
 

Statutární zástupce/i uchazeče 

Jméno/a, příjmení, titul: 

Pozice: 
 

Jako statutární zástupce/i uchazeče, oprávněný za uchazeče k jednání a podepisování, čestně 

prohlašuji, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle Výzvy a Zadávací dokumentace 

zakázky s názvem „Nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny“: 

- Uchazeč či statutární zástupci, kteří společnost zastupují, nebyl/i pravomocně odsouzen/i pro 

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.  

- Vůči majetku uchazeče, kterého zatupuji, neprobíhá insolvenční řízení, konkursní řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Dále uchazeč není v žádné formě likvidace a 

uchazeč není v seznamu zadavatelů se zákazem zadávání veřejných zakázek.  

- Na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního 

orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě 

smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, či je 

s uchazečem ve sdružení.  

- Dodavatelem není zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. 

Čestné prohlášení musí být podepsané pouze statutárním/i zástupcem/i a to v souladu se 

stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou osobu. 

 

 

V…………………………..dne…………………                               Razítko: 

 

Jméno/a a příjmení oprávněného/ých zástupce/ů uchazeče: 

Podpis/y: 

 


