Příloha č. 1: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná příloha
zadávací dokumentace)
Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není
oprávněn přílohu měnit. Tuto vyplněnou přílohu pak jako celek vloží do nabídky v jednom
podepsaném vyhotovení.
1. Krycí list

Zakázka:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Spisová značka:

Údaje o zakázce a zadavateli
Zajišťování provozu tepelných zdrojů a rozvodných zařízení
4-Energetická, a.s.
Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045
28550901 / CZ 28550901
B 15147 vedená u Městského soudu v Praze
Údaje o uchazeči

Uchazeč (firma):
Sídlo:
IČ/DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Email / Telefon:
Paušální odměna za měsíc služby
Cena v Kč bez DPH

Sazba DPH v %

Cena v Kč včetně DPH

2. Čestné prohlášení
2.1 Uchazeč prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, a to tak, že
je dodavatelem:
a) který 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
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

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,
který 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,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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 nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který 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,
který 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,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
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.
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2.2 Uchazeč prohlašuje, že splňuje další předpoklady pro podání nabídky tak, že:
a) akceptuje veškeré podmínky zadávací dokumentace včetně jejích veškerých příloh
s tím, že na základě jím podané nabídky mu nevzniká nárok na uzavření smlouvy;
b) stanovuje svou nabídku jako závaznou a neměnnou, a to po dobu zadavatelem
stanovené zadávací lhůty, a v případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru
jeho nabídky jako nejvhodnější, je povinen poskytnout k podpisu smlouvy
potřebnou součinnost,
c) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit informace, které
jsou v nabídce obsaženy, osobám, které jsou pověřeny administrací zakázky,
poradcům zadavatele, jeho orgánům a osobám pověřeným rozhodováním o
výběru vítězného uchazeče, popř. jakož i v dalších případech, které stanoví platné
právní předpisy,
d) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit základní údaje
týkající se nabídky daného uchazeče ostatním uchazečům, jejichž nabídky byly
hodnoceny,
e) akceptuje a souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v nabídce nejsou
považovány za informace důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník,
f) prohlašuje, že jím v krycím listu stanovená nabídková cena je cenou maximální a
konečnou; přičemž zahrnuje veškeré náklady uchazeče související s realizací
zakázky,
g) neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
(zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších
předpisů) v souvislosti se zakázkou; tato podmínka platí, jak pro fázi podání
nabídek, tak i pro případnou následující fázi při jednání s uchazeči; je
výslovně zakázáno, aby se uchazeči po podání nabídky sloučili a podali
společnou nabídku,
h) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit zakázku,
i) veškeré informace uvedené v nabídce a sdělené v této souvislosti zadavateli nebo
jeho zástupci jsou pravdivé, nezkreslené, úplné a odpovídají skutečnosti,
j) souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách
k zakázce včetně případných dodatečných informací a tyto podáním nabídky
bez výhrad akceptuje.
2.3 Uchazeč dále prohlašuje, že splňuje část profesních kvalifikačních
předpokladů tím, že:
• je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci, je-li do takové
evidence dle zákona zapisován,
• disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními nezbytnými pro realizaci
zakázky jako celku, jak jsou vymezena v zadávacích podmínkách.
2.4 Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku:
samostatně.
nebo
ve společnosti (tj. ve sdružení), kdy identifikační údaje dalších členů společnosti jsou
uvedeny v následující tabulce:
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Název člena společnosti
(sdružení)

IČ

Sídlo

2.5 Uchazeč prohlašuje, že bude realizovat zakázku:
samostatně, bez účasti subdodavatelů.
nebo
prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v následující tabulce:
Název subdodavatele

IČ

Podrobný popis
části zakázky
realizované
subdodavatelem

Odpovídající
finanční objem
subdodávky v Kč
bez DPH

Poznámka: U bodu 2.4 a 2.5 uchazeč ponechá pouze hodící se variantu, druhou
vyškrtne nebo vymaže.
3. Podpis
V:
Dne:
Uchazeč (firma):
Jméno a příjmení
zastupující osoby:
Funkce zastupující
osoby:
Podpis:
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