Příloha č. 2 k ZD č. j.:34075-3/VZ-2015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SPLNĚNÍ
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výzkum veřejného mínění – míra spokojenosti občanů
s veřejnou správou 2015“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení § 21 odst
(1) písm. f) a podle § 25 v souladu s ustanovením § 38 ZVZ s názvem:

„Výzkum veřejného mínění
míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015“
Já, níže podepsaný(á) ........................................................................... nar. ...................
(titul, jméno a příjmení)
jakožto.........................................................................................................................................(např
. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby)
uchazeče.....................................................................................................................................(obcho
dní firma/název/jméno uchazeče)

tímto ve smyslu § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) čestně prohlašuji, že uchazeč i statutární orgány splňují
všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem uvedené v článku „Požadavky
na prokázání kvalifikace dodavatele“ Zadávací dokumentace k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení k výše uvedené veřejné zakázce.
1) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Tímto jmenovitě čestně prohlašuji, že:
a) uchazeč 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; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
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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) uchazeč 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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)

uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči majetku uchazeče 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)

uchazeč není v likvidaci,

f)

uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

uchazeč 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 uchazeče,

h) uchazeč 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 uchazeče,
j)

uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k)

uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

2) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Tímto jmenovitě čestně prohlašuji, že uchazeč splňuje profesní kvalifikační předpoklady
uvedené v § 54 písm. a) a b) ZVZ.
V případě, že by měla být s uchazečem uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, uchazeč
mj. zadavateli předloží:
a)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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3) TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Tímto jmenovitě čestně prohlašuji, že uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady
uvedené v § 56 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ a vymezené zadavatelem v Zadávací dokumentace.
V případě, že by měla být s uchazečem uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, uchazeč mj.
zadavateli předloží:
a) podle § 56, odst. 2, písm. a) zákona předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáži předložením seznamu významných
služeb poskytnutých uchazečem, který obsahuje údaje o nejméně třech významných
službách realizovaných uchazečem s obdobným předmětem plnění jako u této zakázky.
Obdobným předmětem plnění se rozumí realizace průzkumu trhu či průzkumu veřejného
mínění v hodnotě u jedné referenční služby min. 1 000 000 Kč bez DPH a u dvou referenčních služeb min. 500 000 Kč bez DPH.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné získat osvědčení podle bodu 2 od této osoby z důvodu na její straně.
b) podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona předložím seznam techniků či technických útvarů – tzv. realizační tým.
Prokáži splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace,
a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu
k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně tři členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu – projektového manažera, který bude odpovědný
zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem.
Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže
uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního
týmu splňují následující požadavky:
–

Všichni členové týmu budou bezúhonní.

–

Vedoucí týmu bude mít minimálně tři roky praxe v oblasti statistických šetření, průzkumů
trhu, průzkumů veřejného mínění.

–

Další členové realizačního týmu budou mít minimálně dva roky praxe v oblasti statistických šetření, průzkumů trhu, průzkumů veřejného mínění.
Přílohou tohoto seznamu bude:

1. soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu,
2. čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených a podepsaných těmito členy realizačního týmu.
Profesní životopisy budou obsahovat minimálně následující údaje:
1. jméno a příjmení člena realizačního týmu,
2. funkce při plnění veřejné zakázky,
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3. dosažené vzdělání,
4. délka odborné praxe,
5. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky prokazující
splnění kvalifikačních předpokladů.
Rozsah profesního životopisu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez příloh.
Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který
bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny v pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera – budou možné pouze po předchozím schválení
zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 5 dnů od této
změny. Členy realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit pouze takovou osobou,
která splňuje požadavky kladené v této zadávací dokumentaci.
4) PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU
ZAKÁZKU
Tímto jmenovitě čestně prohlašuji, že uchazeč je podle § 50 odstavce 1 písmene c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku „Výzkum veřejného mínění – míra spokojenosti
občanů s veřejnou správou 2015“.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

V ……………………………………………… dne ……………………………

Osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Podpis oprávněné osoby:

Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných dokladů či
dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona
č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, v platném znění.
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