V Praze dne 19. 7. 2016

Věc:

Výzva k podání nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
služby s názvem „Restaurování náhrobků“

Vážení,
jménem veřejného zadavatele, Správy pražských hřbitovů, IČO: 452 458 01, se sídlem
Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3 (dále jen „zadavatel“), si Vás tímto dovoluji
vyzvat k podání nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s
názvem „Restaurování náhrobků“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) zadávána
mimo režim ZVZ, nicméně za dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek
uvedených v ustanovení § 6 ZVZ.
Tento dokument je zároveň zadávací dokumentací ve smyslu § 44 ZVZ.
Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách zadavatele.
1.

ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel:

Správa pražských hřbitovů

Právní status:

příspěvková organizace

Sídlo:

Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3

IČO:

452 458 01

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

Mgr. Martin Červený, ředitel

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se veřejné
zakázky
Zmocněná osoba:

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Sídlo:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

039 01 475

DIČ:

CZ03901475

Kontaktní osoba:

Veronika Žáková
+420 605 122 251
veronika@iora.cz

Kontaktní adresa zadavatele pro
veškeré úkony související se
zadávacím řízením

2.

Správa pražských hřbitovů
Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaných
restaurátorských záměrů uvedených v příloze č. 4 této výzvy restaurování náhrobků na
Olšanských hřbitovech.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 4 této výzvy,
která obsahuje restaurátorské záměry pro jednotlivé náhrobky zpracované do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky.
Dodavatel bude realizovat práce pro zadavatele na základě smlouvy, dle nejvyšších
standardů profesní efektivity a kvality s ohledem na historickou hodnotu restaurovaných
objektů a v souladu s platným právním řádem České republiky. Dodavatel bude při
realizaci rovněž respektovat případné připomínky zadavatele a Národního památkového
ústavu.
Obsahuje-li Zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné
kvalitativně a technicky srovnatelné plnění.
Příloha č. 4 je zveřejněna na webových stránkách zadavatele http://www.hrbitovy.cz
(záložka „zpráva“→ „veřejné zakázky“).
Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ rozdělena na 3 části:
část I

Olšanské hřbitovy II

část II

Olšanské hřbitovy III

část III

Olšanské hřbitovy IV a V

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky současně, nebo
pouze pro jednu nebo několik částí veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.940.000,- Kč bez DPH, z toho
předpokládaná hodnota pro
část I činí 780.000,- Kč bez DPH,
část II činí 725.000,- Kč bez DPH a
část III činí 435.000,- Kč bez DPH,
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Zadavatel stanoví rovněž maximální možné nepřekročitelné ceny za předmět plnění
jednotlivých částí veřejné zakázky. Nabídkové ceny překračující tuto maximální cenu
budou zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučeny.
část I činí 943.800,- Kč včetně DPH,
část II činí 877.250,- Kč včetně DPH a
část III činí 526.350,- Kč včetně DPH,

Vybraný dodavatel zahájí realizaci plnění bezprostředně po podpisu smlouvy.
Místem plnění veřejné zakázky jsou Olšanské hřbitovy, Praha.
3.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimální úroveň základních a profesních
kvalifikačních předpokladů analogicky dle ZVZ a dle níže uvedených požadavků
zadavatele.
Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů jsou totožné pro všechny části veřejné
zakázky. Dodavatel je povinen pro každou část veřejné zakázky prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů samostatně.
Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor uvedený v příloze této zadávací
dokumentace. Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou; není-li v daném případě
oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou
nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním
orgánem dodavatele.
Z prohlášení musí vyplývat, že dodavatel:
-

splňuje základní kvalifikační předpoklady analogicky dle § 53 odst. 1 ZVZ (viz
příloha č. 3),

-

disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, analogicky dle § 54 písmeno a) ZVZ,

-

disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským
oprávněním či licencí analogicky dle § 54 písmeno b) ZVZ,

-

nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, disponují
odbornou způsobilostí, konkrétně povolením k restaurování kulturních památek
vydaným Ministerstvem kultury dle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, pro restaurování nepolychromovaných figurálních a nefigurálních
uměleckořemeslných děl z kamene.
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Pokud tak bude zadavatele požadovat, je vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouvy, povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie níže uvedených dokladů, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ:
-

výpis z evidence rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ),

-

potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ),

-

potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ),

-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (§ 54 písm. a) ZVZ),

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (§ 54 písm. b) ZVZ),

-

povolení k restaurování kulturních památek vydaný Ministerstvem kultury dle §
14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pro restaurování
nepolychromovaných figurálních a nefigurálních uměleckořemeslných děl
z kamene.

4.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce.
Dodavatel uvede ve své nabídce podrobnou specifikaci nabízeného plnění, ze které musí
vyplývat, že nabízený stroj splňuje požadavky na předmět plnění.
Zadavatel doporučuj, aby nabídka byla členěna následovně:
-

krycí list nabídky

-

příp. plná moc

-

čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

-

návrh smlouvy

-

podrobná specifikace nabízeného plnění

Dodavatel předloží nabídku v jednom originále, zadavatel doporučuje zpracovat a podat
nabídku též v jedné kopii a přiložit jako součást nabídky i CD s elektronickou verzí
nabídky a návrhem smlouvy ve formátu umožňujícím změny.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by
Zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídku podá dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené
a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:
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[Poštovní adresa Dodavatele]

Restaurování náhrobků – část [doplní uchazeč]
Neotevírat před termínem otevírání obálek!
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn pro každou část veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
5.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání všech částí veřejné zakázky je výše
celkové nabídkové ceny (nabídková cena včetně DPH).
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění,
přičemž jako nejvhodnější nabídka bude hodnotící komisí stanovena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Hodnotící komise bude hodnotit nabídkové ceny bez DPH.
Před samotným hodnocením hodnotící komise provede posouzení nabídkových cen
z hlediska § 77 ZVZ, tedy zda se nejedná o mimořádně nízké nabídkové ceny.
Dodavatel stanoví a uvede v krycím listu (příloha č. 1) celkovou nabídkovou cenu za
dodávku předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky v souladu s touto zadávací
dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) včetně DPH. Současně
zadavatel vyplní příslušnou část položkového rozpočtu relevantní pro danou část veřejné
zakázky.
Celková nabídková cena včetně DPH za provedení veřejné zakázky bude stanovena jako
nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky, které uchazeči vzniknou
v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

6.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese: Správa pražských hřbitovů
p.o., Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin,
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nejpozději však do 2. 8. 2016 do 10:00 hodin.
Dodavatelé mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto
podané nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty.
Lhůta pro podání nabídek je shodná pro všechny tři části veřejné zakázky.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše
uvedené adrese. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí Lhůty, nebudou
zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
7.

VÝHRADY ZADAVATELE

Zadávací řízení může být ukončeno i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v návaznosti na dodatečné
informace poskytnuté dodavatelům.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (resp. prostřednictvím
elektronické pošty) dodatečné informace k zadávacím podmínkám, přičemž žádost musí
být osobě zmocněné jednat jménem zadavatele ve věcech týkajících se veřejné zakázky
doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatelé vynaloží v
souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.
Délka zadávací lhůty ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 ZVZ je stanovena v délce 2
kalendářních měsíců.
8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky ve smyslu ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ, vymezující
budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v textu návrhu smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy v listinné podobě a dále v elektronické
podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) ve formátu, který je možno číst a upravovat za
pomocí produktů sady MS Office v podobě, která umožňuje provádění změn textu.
Uchazeči jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech
označených takto: [doplní uchazeč]. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou
osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s
podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu
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smlouvy uchazečem.

Petr Prášek

Digitálně podepsal
Petr Prášek
Datum: 2016.07.19
11:09:09 +02'00'

________________________
Správa pražských hřbitovů

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
Petr Prášek, jednatel
na základě plné moci
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PŘÍLOHA Č. 1 – TEXT NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO
SMLOUVA O DÍLO
Zhotovitel:
[doplní uchazeč]
se sídlem
[doplní uchazeč]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní uchazeč], oddíl [doplní uchazeč], vložka
[doplní uchazeč]
jednající / zastoupený:
[doplní uchazeč]
IČO:
[doplní uchazeč]
DIČ:
[doplní uchazeč]
bankovní spojení:
[doplní uchazeč]
a
Objednatel:
se sídlem:
jednající:
IČO:
DIČ:

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace
Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3
Mgr. Martinem Červeným
452 458 01
CZ45245801

(společně dále také jako „smluvní strany“)
Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Restaurování náhrobků – část [doplní uchazeč]“ (dále jen „veřejná zakázka“), v němž
zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska požadovaných kritérií, uzavírají níže
uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto:
Smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele
na svůj náklad a nebezpečí dílo dle restaurátorských záměrů, které tvoří nedílnou
součást této smlouvy jako její příloha č. 1, dle příslušných norem ČSN a platných
právních předpisů (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této
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smlouvě.
2. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací a dodávek, které jsou
nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce nebo dodávka
výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i
související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1 a na základě uvedeného
výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
4. Místem plnění jsou Olšanské hřbitovy, Praha.
II.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši [doplní uchazeč],- Kč (dále také „cena
díla“). Sjednaná cena je dále členěna na cenu za práce na jednotlivých náhrobcích, a
to následovně1:
č.
záměru
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8

3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6

1

cena
hrob

poloha
část I Olšanské hřbitovy II
nika na II hřbitově - 2 andělé
II, 9, 78-79
Wenzel Dressler - sarkofág
II, 1, 88
II, 10, východní okraj - u Lannova
M. Schuster
mauzolea
Prokop Kostečka (soch.Malínský )
II, 8, 17
Vincenz Wenzel (soch. Malínský)
II, 3
Sagar - železná deska
II, 7
Hubínek - náhrobek s pannou Mar.
II, 4
Jan Vilém Pexider
celkem
část II Olšanské hřbitovy III
nika s Kristem na III - Khittel
III
sarkofág ze sliveneckého vápence
III, 6
železný pomník včetně niky
III, 7
nika s reliéfem vedle kaple a železného
pomníku
III, 7
Vernhart, sv. Lucie s knihou
III, 10, 79
narovnání povalených pomníků

ve smlouvě s vítězným uchazečem bude ponechána vždy jen relevantní část položkového rozpočtu
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celkem
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5

část III Olšanské hřbitovy IV a V
Wenzel - socha od Fr. Linna
IV, 6
rod. Plesche - soch. Effenberger
IV, 12, 120/121
Plumert, Hutzelmann - reliéf od F.Linna
IV, 13, 39/40
Kristus na trůnu na V.hřb.
V, 1
Štrursa - hrob redaktora Filipa
IV
celkem

přičemž všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.
2. Všechny sjednané ceny podle odst. 1 tohoto článku jsou konečné, nejvýše přípustné a
úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Dohodnuté ceny zahrnují
veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele na řádné provedení díla.
3. Sjednané ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen vyskytnou-li
se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebylo možné předvídat v době podání
nabídky, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění.
III.
Fakturace a platební podmínky
1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za
kompletní provedení restaurátorských pracích na jednotlivých náhrobcích, na základě
daňových dokladů - faktur, které zhotovitel předloží objednateli vždy po kompletním
provedení restaurátorských prací na jednotlivých náhrobcích. Podmínkou vystavení
dílčího daňového dokladu – faktury a jeho uhrazení je písemné odsouhlasení
provedených prací v předávacím protokolu, který bude (alespoň v kopii) přiložen
k dílčímu daňovému dokladu – faktuře.
2. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich
doručení objednateli.
3. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl
daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Veškeré úhrady na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem
na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.
5. Veškeré daňové doklady – faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle
platných právních předpisů.
6. Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných
právních předpisů, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti
s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet
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doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
7. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
IV.
Termíny plnění
1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) zahájení prací bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy,
b) dílo bude dokončeno nejpozději do konce listopadu 2016.
2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují
vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp.
odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet
termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na
pozdější dobu. Termín k dokončení díla se posouvá o stejný počet dní, o kolik dní došlo
k posunutí zahájení doby plnění. O stejný počet dní, po které nebylo možné realizovat
dílo, se posouvá termín k dokončení díla i pokud není možné realizovat dílo s ohledem
na klimatické podmínky. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele
bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Pro vyloučení
pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli
jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku
pozastavení prací.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel
nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat.
Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit
objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.
Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu
nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se
termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné
okolnosti práce provést.
V.
Provádění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
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odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné
zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Zhotovitel je povinen
respektovat případné připomínky Národního památkového ústavu.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele
ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odborné péče.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
dodržování veškerých předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu
povinen uhradit veškeré škody vzniklé porušením těchto předpisů.
5. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou
odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
na svůj náklad odstraňovat veškerý odpad z činností souvisejících s realizací díla a
nečistoty vzniklé prováděním prací a zajistit jejich odvoz. Po dokončení a předání díla,
resp. jeho části objednateli je zhotovitel povinen uklidit bezprostřední okolí realizace
díla, resp. jeho části.
7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, či osobám oprávněným objednatelem
kdykoliv kontrolu prováděných prací.
VI.
Kvalitativní podmínky Díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě,
obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté
jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé
a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče
v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zhotovitel, pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Veškeré odborné restaurátorské práce
potřebné pro zhotovení díla musí vykonávat a řídit pouze osoby, které jsou k tomu
oprávněny podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Doklad o
kvalifikaci, resp. odbornosti pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit. Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je podstatným porušením
smlouvy.
VII.
Předání a převzetí Díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
předmětu díla objednateli.
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2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem
termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo, resp. jeho část připraveno k předání.
3. Objednatel dílo, resp. jeho část převezme pouze v případě, že jeho provedení
odpovídá této smlouvě a je prosté vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn
předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky.
4. O předání a převzetí díla, resp. jeho části bude smluvními stranami sepsán protokol,
který bude obsahovat zhodnocení prací, příp. soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či
objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti
zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při
předání díla. O odstranění drobných vad a nedodělků se následně taktéž sepíše
protokol. Pokud zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady
zhotovitele.
5. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a
převzetí díla.
6. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu
posledního protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li
však dílo, resp. jakákoliv jeho část objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky,
považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou
z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla
podle odst. 4 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 5 tohoto
článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem
a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či
smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel
povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
nahlášení vady nebo nedodělku objednatelem.
VIII.
Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude
kompletní a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla,
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli
záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
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3. Záruční doba díla činí 48 měsíců a počíná běžet dnem dokončení díla.
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby,
s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou
rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, emailem nebo faxem.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem
bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit
bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným
potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které
se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která
nebude kratší než 10 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný
smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti
za vady díla.
7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit
odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese
zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení
vyúčtování objednatelem.
8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. O době a
předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.
IX.
Postoupení, započtení
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu, ani
je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za Objednatelem
na pohledávky Objednatele za Zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.
X.
Pojištění a certifikace
1. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli a třetím osobám, a to
minimálně ve výši pojistné částky 100.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v
platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou
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smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít
za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné
porušení této smlouvy.
XI.
Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících
z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této
smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za
každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost udržovat po celou dobu realizace díla
v platnosti pojištění v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nebo nepředloží
objednateli ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 1 této smlouvy dokumenty prokazující
existenci takového pojištění, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to
za každé takové jednotlivé porušení.
5. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VI odst. 2 této smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení.
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 5 (pěti) pracovních
dnů od jejího uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem.
8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti
jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.
XII.
Ukončení smluvního vztahu
1.

Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou
formu.

2.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
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smlouvy, tj. zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla podle této smlouvy, nebo
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu (tj.
zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla),
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 30 dnů, nebo
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle
této smlouvy delším než 10 pracovních dnů, nebo
e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných
právních předpisech, budou trvat déle než 30 dnů, nebo
f) plnění objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele. Pokud
taková situace nastane, je objednatel povinen toto zhotoviteli písemně oznámit.
V tomto případě může objednatel buďto nařídit zhotoviteli přerušení prací, anebo
od smlouvy odstoupit; v případě nařízení přerušení prací objednatelem z výše
uvedeného důvodu je zhotovitele povinen provést na náklady Objednatele
konzervační práce, nebo
g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno
vyrovnání, anebo zhotovitel bude mít více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší
než 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo
h) veškeré odborné restaurátorské práce potřebné pro zhotovení díla budou
vykonávat, resp. řídit osoby, které k tomu nejsou oprávněny podle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči.
3.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel bude v prodlení
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči
zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze
smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě
zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo trvá-li přerušení prací dle čl. XII
odst. 2 písm. f) této smlouvy déle než 6 měsíců.

4.

Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení
druhé smluvní straně.

5.

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud
provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla.

6.

V případě, že od této Smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě
ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto
smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od
této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit,
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rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotovitel vrátí.
7.

V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní
strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od
smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům.

8.

V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný
zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny
díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný
rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od
této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9.

Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě
škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.
XIII.
Další ujednání
1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost,
zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení Díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
XIV.
Odpovědnost za škody
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany
se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých
škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých
subdodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti
s prováděním díla.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé
smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí
(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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XV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna v registru
smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby
žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním
uchazečům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že
se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani
po uzavření smlouvy. V případě, že se ukáže nepravdivost prohlášení zhotovitele,
uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a
současně bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České
republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou
písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti
v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u
příslušného obecného soudu v ČR.
8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Restaurátorské záměry
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne ........................

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]
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Objednatel

Zhotovitel

.......................................

.......................................

Správa pražských hřbitovů

[doplní uchazeč] název zhotovitele

Mgr. Martin Červený, ředitel

[doplní uchazeč]
jméno a příjemní
osoby oprávněné jednat jménem či za
uchazeče
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PŘÍLOHA Č. 2
Krycí list
nabídky pro veřejnou zakázku
Restaurování náhrobků
Zadavatel

Správa pražských hřbitovů
Sídlo
Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3
IČ
452 458 01
Osoba oprávněná jednat Mgr. Martin Červený, ředitel
Název

jménem zadavatele
Uchazeč
Název

Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní styk
Právní forma uchazeče /
spisová
značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ

Osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče

Kontaktní osoba

Telefon /
E-mail
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Celková nabídková cena
(nabídková cena včetně
DPH)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
č.
záměru
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8

3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6

4/1
4/2
4/3
4/4
4/5

cena
poloha
vč. DPH
část I Olšanské hřbitovy II
nika na II hřbitově - 2 andělé
II, 9, 78-79
Wenzel Dressler - sarkofág
II, 1, 88
II, 10, východní okraj - u Lannova
M. Schuster
mauzolea
Prokop Kostečka (soch.Malínský )
II, 8, 17
Vincenz Wenzel (soch. Malínský)
II, 3
Sagar - železná deska
II, 7
Hubínek - náhrobek s pannou Mar.
II, 4
Jan Vilém Pexider
celkem
část II Olšanské hřbitovy III
nika s Kristem na III - Khittel
III
sarkofág ze sliveneckého vápence
III, 6
železný pomník včetně niky
III, 7
nika s reliéfem vedle kaple a železného
pomníku
III, 7
Vernhart, sv. Lucie s knihou
III, 10, 79
narovnání povalených pomníků
celkem
část III Olšanské hřbitovy IV a V
Wenzel - socha od Fr. Linna
IV, 6
rod. Plesche - soch. Effenberger
IV, 12, 120/121
Plumert, Hutzelmann - reliéf od F.Linna
IV, 13, 39/40
Kristus na trůnu na V.hřb.
V, 1
Štrursa - hrob redaktora Filipa
IV
celkem
hrob

Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul,

jméno,

příjmení,
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funkce

Razítko, datum
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 17 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách], jednající [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto uchazeč v řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup
nákladního vozidla“, tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který, resp. kterému:
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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, přijetí úplatku, podplacení, 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, a to jak v České republice, tak v zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele); totéž platí i pro statutární orgán
dodavatele, každého člena tohoto statutárního orgánu, statutární orgán nebo
každého člena statutárního orgánu právnické osoby, která je statutárním orgánem
nebo členem statutárního orgánu dodavatele a vedoucího organizační složky
zahraniční právnické osoby,
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, a to jak v České
republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; totéž platí i
pro statutární orgán dodavatele, každého člena tohoto statutárního orgánu,
statutární orgán nebo každého člena statutárního orgánu právnické osoby, která je
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele a vedoucího
organizační složky zahraniční právnické osoby,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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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, ani
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, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; totéž platí i pro odpovědného zástupce dodavatele či jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) Vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo
v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským
oprávněním a
c) disponuje sám nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, disponují odbornou způsobilostí, konkrétně povolením k restaurování
kulturních památek vydaným Ministerstvem kultury dle § 14a zákona č. 20/1987
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Sb., o státní památkové péči, pro restaurování nepolychromovaných figurálních a
nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene.
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V……………..dne……………….
podpis
------------------------------------------Název uchazeče, jméno a příjmení, funkce

25

PŘÍLOHA Č. 4 – RESTAURÁTORSKÉ ZÁMĚRY PRO
JEDNOTLIVÉ NÁHROBKY
Příloha č. 4 je zveřejněna na webových stránkách zadavatele http://www.hrbitovy.cz
(záložka „zpráva“→ „veřejné zakázky“).
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