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Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu 
s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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předpokladů, Krycí list nabídky 

 
 
ANECT a.s. 
Martina Liebová 
Vídeňská 125 
619 00 Brno  
 
 
       V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:                                                                     

„Realizace implementace LAN Letenská na technologii 10 GE“ 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky (§ 34 odst. 2 písm. a) zákona) 
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek a prací spojených s implementací 
obnovených aktivních prvků (boxů) síťové infrastruktury (LAN) Ministerstva financí 
v lokalitě Letenská 15 na technologii 10 GE.  
V poslední době jsou kladeny na síťovou infrastrukturu LAN nové a stále vyšší požadavky, 
které stávající aktivní prvky dosluhující síťové infrastruktury již nejsou schopny zabezpečit. 
Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit přechod na vyšší přenosové rychlosti (10GE). 
Potřeba navýšení rychlosti souvisí se zaváděním technologií jako je VoIP, virtualizace 
desktopů a serverů, s provozem webovských aplikací, jakož i se vzdálenou správou a 
údržbou. 
 

      Specifikace požadovaných služeb: 

1. Zpracování, předání a oponentura implementačního projektu.  
2. Dodávka patchcordů v počtu 60 kusů, dvou X2 modulů 10GBASE-SR pro doplnění 

stávajícího prvku mflet-mman-sw1 a dalšího nezbytného drobného příslušenství pro 
zajištění implementace.  

3. Vlastní implementace, která zahrnuje všechny práce spojené s fyzickou instalací 
síťových boxů, konfigurací síťových boxů a předání plně funkční LAN Letenská 
zadavateli. 



4. Testování provozu LAN 10 GE.   
5. Zpracování a předání provozní dokumentace. 
6. Poskytování záruční a pozáruční servisní podpory a údržby (např. formou integrace do 

smlouvy o servisní činnosti pro IT Ministerstva financí).                                                                         
      (Další  technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č.1 – Zadávací dokumentace). 
 

 
II. Doba trvání zakázky, místo dodání a klasifikace předmětu veřejné zakázky 

a) Doba trvání zakázky (lhůta pro dokončení): od uzavření smlouvy do 25. dubna 2011. 
b) Místo dodání (plnění): Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1. 
c) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 72700000-7, 32570000-9, 32571000-6.  
 

 
III. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytování zadávací 

dokumentace (§ 34 odst. 2 písm. c) zákona, § 48 odst. 3 zákona, § 68 odst. 2 zákona) 
a)  Soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 

vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky  je podrobně vymezen v Příloze č. 1 – Zadávací 
dokumentace. 

 
b)  Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije Přílohu č. 3 – 

Krycí list nabídky (dodavatel může použít vlastní formulář se stejným obsahem).  
 
IV. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) a profesní kvalifikační 

předpoklady (§ 54 zákona) 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů dodavatele tímto způsobem: 

a) podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona (mimo písm. i) zákona) dodavatel předloží 
čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 
příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem, 

 
b) dodavatel použije Přílohu č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů (dodavatel může použít i vlastní čestné prohlášení), 
 
c) podle § 54 odst. a) a b) zákona předloží dodavatel prostou kopii výpisu z obchodního 

rejstříku a prostou kopii dokladu  o oprávnění k podnikání.  
 
 
V. Identifikační údaje zadavatele  
      Veřejný zadavatel:    Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
       PSČ:   118 10 
       IČ:   00006947 
        DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby: Ing. Luděk 
Novotný, ředitel odboru 33 - Rozvoj ICT resortu.   

  
 
VI. Nebude-li jednání vedeno písemně, pak musí výzva obsahovat místo, den a hodinu 

konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno (§ 34 odst. 2 
písm. d) zákona) 



Jednání s Ing. Luďkem Novotným (telefon 257042827) se uskuteční po předběžné 
domluvě v kanceláři č. 264 Ministerstva financí, Voctářova 9, Praha 8 dne 4. března 
2011 v 10,00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce 
českém. 

 
 
VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 

podání nabídek (§ 34 odst. 2 písm. f) zákona) 
Termín posledního možného jednání s Ing. Luďkem Novotným je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy na výše uvedeném místě dne 18. března 2011 v 10,00 hodin. 

 
 
VIII. Lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v 

rámci jednání (Dodavatel může podat pouze jednu nabídku) 
a)  Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem dodavatele, 

případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem, 
nebo zástupcem, je-li právnickou osobou na přední straně označené „Jednací řízení 
bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – „Realizace implementace LAN Letenská na 
technologii 10 GE“ – odd. 232/Se“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně 
v podatelně na adrese zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, 
Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1. 

 
b) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou po ukončeném 

jednání,     
                                                 nejpozději do 21. března 2011. 

 
 
 
IX. Zrušení zadávacího řízení (§ 84 odst. 4 zákona) 
       Zadavatel  je oprávněn  zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ............................................…. 

                 zadavatel 
                                                                            JUDr. Miluše Stloukalová 
                                                                                   vedoucí oddělení 
                                                                          Zadávání veřejných zakázek 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

 
(podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
– dále jen „zákon“) 
 
A) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. a)  
zákona) 

 
a) Zadavatel požaduje k jednání o předmětu veřejné zakázky vypracování návrhu 

smlouvy. Níže uvedené obchodní podmínky požadované zadavatelem budou 
předmětem jednání a na základě výsledku jednání bude podána nabídka (viz 
Čl. VII. výzvy k jednání). 

b) Návrh smlouvy bude předložen v nabídce a bude podepsán statutárním 
orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, nebo uchazečem, je-li 
fyzickou osobou. 

 
Kromě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 
40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů musí návrh smlouvy 
obsahovat další níže uvedené podmínky: 
 
I. Obchodní podmínky:  
 
1.  Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

1.1    V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě, má objednatel právo 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky za každý i 
započatý den prodlení. 

1.2    Při nedodržení termín u splatnosti faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením 
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 
podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb..   

1.3    Procentické limitování sankcí se nepřipouští. 
1.4    Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením 

s plněním závazků druhé smluvní strany.  
 
2. Náhrada škody 
 

2.1    Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 
způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  

2.2    Zhotovitel odpovídá za veškerou způsobenou škodu a to porušením ustanovení 
Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti 
v plné výši. 

2.3    O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění. 
2.4    Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 
2.5    Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením 

s plněním závazků druhé smluvní strany. 
 
3. Ochrana informací 



3.1 Obě smluvní strany se zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy 
týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu 
smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena. 

3.2 Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, b) 
informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti  nebo informace o MF, které by mohly z povahy věci 
být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy. 

3.3 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího 
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k  
zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a  ochrany důvěrných informací 
zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti smlouvy. 

3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné 
informace,  poskytnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití.  

3.5  Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém 
je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

3.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří  v tomto článku, se nevztahují na 
informace: 

3.6.1     které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než 
porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele, 

3.6.2     které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím 
těchto informací od objednatele, 

3.6.3     které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

3.6.4     jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

3.7 Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

3.8 V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá 
smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ 
porušení. 

 
4. Ukončení smluvního vztahu  
  

4.1  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených 
v zákoně a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 
345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je 
důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 

4.1.1 Za podstatné porušení smlouvy ze strany  MF se považuje neplnění 
závazků spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů 
po splatnosti daňového dokladu (faktury).  

4.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele  se považuje neplnění 
závazků spočívajících zejména v nedodržení termínů plnění delší než 30 



dnů nebo realizace předmětu smlouvy  v rozporu s ustanoveními smlouvy a 
nebo jiných závazných dokumentů či předpisů. 

4.1.3 Toto odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

4.1.4 Tuto smlouvu může každá smluvní strana ukončit písemnou výpovědí 
podanou i bez udání důvodů s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a 
počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. 

4.2  V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů má objednatel v 
každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v 
souvislosti s náhradním řešením, zejména nákladů, které vzniknou v souvislosti 
s pověřením jiných obchodních společností. 

 
4.3 Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou       

smluvních stran. 
 
5. Práva třetích osob  
 

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze 
kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve 
prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto 
porušení práv třetích osob.  

 
6. Rozhodné právo 
 

6.1   Vztahy mezi smluvními  stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou 
řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním 
zákoníkem v platném znění. 

6.2    Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených 
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

 
7. Záruky 
 

7.1 Záruka na dodané technické komponenty v délce trvání min. 24 měsíců. 
7.2 Záruka na provedené práce v délce trvání 12 měsíců od ukončení plnění veřejné 

zakázky. 
 

8. Změny smlouvy  
 

Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto 
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

 
II. Platební podmínky: 
 

1. splatnost   řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 
28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní 
listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, činí 21 dnů od doručení, 



2. překročení smluvní ceny se nepřipouští – nabídkovou cenu není možné překročit, 
cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu smlouvy, 

3. cenu díla je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke 
změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě,  

4. objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti 
dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout 
ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli, 

5. v případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří 
zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu smlouvy, má objednatel právo 
jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého 
zisku pro kteroukoliv smluvní stranu, 

6. platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně, 

7. výše ceny ve smlouvě bude za celé období trvání smlouvy uvedena bez DPH, s DPH 
a samostatně DPH, 

8. dokladem o splnění předmětu smlouvy, sloužícím současně jako podklad pro 
fakturaci, bude Závěrečný předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami 
obou smluvních stran, 

9. daňový doklad (faktura) bude objednateli doručen prokazatelným způsobem 
nejpozději do 15-ti kalendářních dnů po ukončení zdanitelného plnění. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno dnem podpisu Závěrečného 
předávacího protokolu.  

 
III. Podmínky zadavatele 

1) Smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena 
jako nejvýše přípustná. 

2) Návrh smlouvy musí obsahovat detailní cenovou kalkulaci. 
 
B) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. d) zákona) 

1) Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH. 

2) Výše nabídkové ceny za dobu účinnosti smlouvy (s DPH, DPH, bez DPH). 
3) Výše nabídkové ceny bude dále členěna na cenu za předmět plnění smlouvy, za 

zpracování implementačního projektu, za dodávku komponent, za provedené práce a 
další související činnosti, které budou uvedeny v kalkulační tabulce ve formátu *.xls. 

4) Celková nabídková cena bude vyplněna do Přílohy č. 3 – Krycí list nabídky. 
5) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady vyplývající z požadavku na záruku 

a dodací podmínky. 
6) Platby budou prováděny podle dohodnutého platebního kalendáře. 
7) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
8) Nabídková cena bude uvedena v Kč. 
9) Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. 
10) Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 
11) Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a 

technicky obdobných řešení. 
 

C) podmínky a požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3 písm. e) zákona) 
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce a bude 
podepsána statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, nebo uchazečem, 
je-li fyzickou osobou. 



 
a) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 

v omyl. 
b) Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých 

oddílů (kapitol). 
c) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou 

číselnou řadou. 
  

Nabídka bude obsahovat, kromě povinných informací a popisu způsobu zajištění 
předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny, kompletní návrh smlouvy včetně všech 
příloh odpovídajících nabídce v elektronické podobě ve formátu MS Office 2003 (na 
vloženém CD disku). 
 

D) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (§ 44 odst. 3 písm. g) zákona) 
Zadavatel si vyhrazuje právo samostatně jednat o podmínkách a způsobu poskytování 
pozáruční servisní podpory a údržby.  

 
E) technické podmínky (§ 45 zákona), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky 

(§ 44 odst. 3 písm. b) zákona) 
1) Implementační projekt bude podroben oponentnímu jednání, které organizačně zajistí 

zadavatel. O výsledku oponentního jednání bude vyhotoven protokol, který bude 
obsahovat případné vznesené připomínky zadavatele včetně termínu jejich zapracování 
dodavatelem do nové verze Implementačního projektu. Po předložení upravené verze 
Implementačního projektu zadavatel posoudí úroveň zapracování připomínek a 
v kladném případě podepíše akceptační protokol (v opačném případě zadavatel předá 
dodavateli písemné výhrady k úrovni zapracování připomínek, které dodavatel zapracuje 
nebo prokazatelně vysvětlí) Tento proces se opakuje dokud zadavatel nestvrdí akceptační 
protokol). 

2) Dodavatel stanoví rozsah nezbytné součinnosti zadavatele. 
3) Ověření funkčnosti LAN Letenská bude provedeno formou testů, jejichž scénář připraví 

dodavatel.   
4) Očekávaný cílový stav znázorňuje následující schéma: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 odst. 1) písm. a) až l)  zákona (mimo písm. i)  zákona) č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
 

Prohlašuji tímto čestně, že: 
dodavatel: … (doplněny budou identifikační údaje dodavatele)  
 

a) 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) 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník), 

 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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 (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) 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. Toto čestné prohlášení  platí 



rovněž ve vztahu ke spotřební dani, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále ve veřejném zdravotním 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, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 

 
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 
k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech pracovali u zadavatele, 
 

l) který má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 
vyšším než 10 %. 

 
 
 
 
 
 

Toto čestné prohlášení 
podepisuji jako………………………………………………………………………. 

                           (titul, jméno, příjmení osoby oprávněná jednat jménem/za dodavatele) 

 

 

 

 

 

 

V………………..dne……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Název: „Realizace implementace LAN Letenská na technologii 10 GE“ 
 

2. Základní identifikační údaje 
Uchazeč 
Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 
3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: 
 

Cena celkem včetně DPH: 

 
 

  

Všechny níže uvedené ceny musí mít nejvyšší limitní ceny (tj. nejvýše stanovenou cenu): 
Nabídková cena bude dále členěna: Kč bez DPH Kč včetně DPH 
viz kalkulační tabulce ve formátu *.xls   
 

4. Prohlášení 
Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné. 
 

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 
Datum podpisu:  

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:  

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  
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