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Preambule:  

Tato veřejná zakázka (dále také „VZ“) je zadávána v nadlimitním režimu dle ustanovení části čtvrté 
zákona, v otevřeném řízení (dle ustanovení § 56 zákona). Jejím výsledkem je uzavření kupní smlouvy 
(dále také jen „smlouva“). 

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí 
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky  

1.1. Předmět VZ  

Předmětem VZ je dodávka 5 (pěti) kusů nových vyprošťovacích automobilů (8x8) s nosností 
výložníku nad 20 tun (dále také „VYA“), které jsou určeny pro zabezpečení nezbytné dodávky 
„prostředky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při těžkých dopravních nehodách“ 
při mimořádných událostech a krizových stavech. 

1.2. Technické podmínky předmětu VZ  

Podrobná specifikace předmětu VZ je uvedena v Příloze č. 2 této ZD. 

1.3. Kód předmětu VZ podle číselníku NIPEZ  

34144220-6 Odtahová vozidla 

1.4. Předpokládaná hodnota zakázky je 70.248.000 Kč bez DPH. 

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

2.1. Doba plnění VZ 

Celková doba plnění předmětu veřejné zakázky činí 18 měsíců ode dne nabytí platnosti kupní 
smlouvy. 

2.2. Místo plnění VZ 

Místem plnění předmětu VZ (dodání věci dle kupní smlouvy) jsou skladové kapacity Hasičského 
záchranného sboru České republiky (dále jen také „HZS“, či „HZS ČR“) na níže uvedených 
adresách: 

1 ks – HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc 

1 ks – HZS Libereckého kraje, Šumavská 414/11, 460 01 Liberec 

1 ks – HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

1 ks – HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 

1 ks – HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary  

3. Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky  

Účastník může podat jen jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení. 

4. Kvalifikace 

Zadavatel úvodem požadavků na kvalifikaci upozorňuje dodavatele, kteří dle ust. § 83 zákona hodlají 
využít k prokázání části kvalifikace jinou osobu, na povinnost předložení dokladů dle ust. § 83 odst. 1 
zákona. 

4.1. Základní způsobilost (ustanovení § 74 zákona) 

K prokázání základní způsobilosti dodavatel doloží: 
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4.1.1. buď listiny a prohlášení dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona: 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona; 
je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu;  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. 
že dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek; 

c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 
tj. že dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební 
dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, že dodavatel 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d) zákona, že dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný 
nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti; 

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že dodavatel 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona, tj. výpis 
z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení dokládající, že dodavatel není 
v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, že vůči němu nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele; 

4.1.2. nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 228 zákona – předložením výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí 
být starší 3 měsíců. 

4.2. Profesní způsobilost (ustanovení § 77 zákona) 

K prokázání profesní způsobilosti dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je 
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo způsobem 
uvedeným v ustanovení § 228 zákona - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který 
k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců. 

4.3. Technická kvalifikace (ustanovení § 79 zákona)  

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam 
minimálně 2 významných dodávek stejného nebo obdobného charakteru (dodávka 
vyprošťovacího automobilu  hmotnostní třídy S „těžké“) v celkovém minimálním objemu 
15.000.000 Kč bez DPH, realizovaných dodavatelem v posledních 3 (třech) letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby plnění.  

Součástí tohoto seznamu musí být:  

- uvedení ceny a doby poskytnutí poptávané dodávky a 

- identifikace objednatele včetně kontaktu na osobu, u které je možné ověřit předložené 
informace 
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4.4. Doklady o kvalifikaci (ustanovení § 86 zákona)   

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel v souladu s § 86 
odst. 2 zákona neumožňuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením. 
Zadavatel upozorňuje, že před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem bude od tohoto 
dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií listin prokazujících kvalifikaci.  
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí 
prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 

4.5. Další podmínky pro uzavření smlouvy  

4.5.1. Zadavatel upozorňuje, že je dle ust. § 122 odst. 7 zákona povinen vyloučit vybraného 
dodavatele, který je českou právnickou osobou a není možné zjistit údaje o jeho 
skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů. 

4.5.2. Zadavatel dále zdůrazňuje, že pokud je účastník akciovou společností nebo má 
právní formu obdobnou akciové společnosti, musí mít vydány výlučně 
zaknihované akcie. V opačném případě, pokud se stane vybraným dodavatelem, 
bude zadavatel povinen takového účastníka v souladu s ust. § 48 odst. 9 zákona 
vyloučit. 

4.6. Odpovědné zadávání 

Dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky: 

4.6.1. zajistí, že nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek, 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. Účastník tak zajistí legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, 

4.6.2. zajistí, že nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, 
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,  

4.6.3. se bude snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či 
možnost cirkulární ekonomiky, 

4.6.4. pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené 
produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a 

4.6.5. bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost 
a inovace uvedené v smluvních podmínkách. 

Splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů. 

5. Jistota (ustanovení § 41 zákona)  

5.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení poskytli jistotu. Účastník složí ve lhůtě pro podání nabídky jistotu ve výši 
1.400.000 CZK (slovy jeden milion čtyři sta tisíc) v souladu s ustanovením § 41 zákona. Doklad 
o složení jistoty předloží účastník ve své nabídce.  

5.2. V případě složení jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo pojištění záruky 
ve prospěch zadavatele je dodavatel povinen zajistit jejich platnost po celou dobu trvání zadávací 
lhůty, a předložit originál záruční listiny, nebo písemného prohlášení pojistitele. Vzhledem 
k požadavku na elektronickou formu komunikace mezi zadavatelem a dodavateli (§ 211 odst. 3 
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zákona) zadavatel zdůrazňuje, že originál záruční listiny nebo písemné prohlášení 
pojistitele musí být v nabídce předložen v elektronické podobě (tzn. originál záruční listiny 
musí být již v elektronické podobě vydán bankou a v této podobě předložen v nabídce 
účastníka). 

5.3. V případě, že účastník složí jistotu formou převodu peněžní částky na účet zadavatele, je 
povinen sdělit údaje o provedené platbě zadavateli ve své nabídce! Peněžní jistota se skládá 
na účet zadavatele č. 26016-85508881/0710 (IBAN: CZ91 0710 0260 1600 8550 8881, SWIFT: 
CNBACZPP), jako variabilní symbol uvede dodavatel – právnická osoba své IČ, fyzická osoba 
své rodné číslo a jako specifický symbol uvede dodavatel poslední šestičíslí evidenčního čísla 
veřejné zakázky z Věstníku VZ. Další postup ve věci vypořádání peněžní jistoty se řídí 
ustanovením § 41 zákona. 

5.4. Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ust. § 41 odst. 4 zákona, ve vazbě na § 48 odst. 3 zákona 
a v souladu se shodnou výkladovou praxí komentářů k zákonu, je nepředložení originálu 
záruční listiny dle odst. 5.2 tohoto článku nebo nesdělení údajů o provedené platbě dle 
odst. 5.3 tohoto článku (i když byla platba uskutečněna) důvodem k vyloučení účastníka ze 
zadávacího řízení. Dožádání uvedených dokladů dle § 46 zákona není v tomto případě možné. 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

6.1. Nabídková cena a struktura nabídkové ceny: 

Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky ve struktuře uvedené v Příloze č. 3 
této ZD:  

- cena bez DPH v Kč za pořízení 1 ks VYA 

- cena bez DPH v Kč za pořízení celkového množství VYA 

- DPH v Kč za pořízení celkového množství VYA 

- cena včetně DPH v Kč za pořízení celkového množství VYA 

Zadavatel upozorňuje, že pro účely plnění předmětu veřejné zakázky disponuje k datu zahájení 
zadávacího řízení prostředky ve výši maximálně 70.248.000 Kč bez DPH.  

6.2. Náklady spojené s nabídkovou cenou: 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu VZ. 
Nabídková cena uvedená dodavatelem na krycím listu nabídky nesmí být překročena. 

7. Nabídka  

7.1. Obsah nabídky: 

Nabídka musí splňovat podmínky dle § 107 zákona.  

7.2. Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře 
závazných požadavků: 

7.2.1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za účastníka, údaje identifikující předmětnou veřejnou 
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zakázku a nabídkovou cenu v členění podle čl. 5. této ZD (je možné využít Přílohu č. 3 
této ZD).  

7.2.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh. 

7.2.3. Doklad o složení jistoty (v případě bankovní záruky musí být předložen elektronický 
originál záruční listiny, nepředložení elektronického originálu bude mít za následek 
vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení). 

7.2.4. Doklady prokazující základní způsobilost podle požadavků uvedených v čl. 4., odst. 
4.1. této ZD. 

7.2.5. Doklady prokazující profesní způsobilost podle požadavků uvedených v čl. 4., odst. 
4.2. této ZD.  

7.2.6. Doklady prokazující technickou kvalifikaci účastníka podle požadavků uvedených 
v čl. 4., odst. 4.3. této ZD. 

7.2.7. Prohlášení dodavatele k odpovědnému zadávání dle čl. 4., odst. 4.6. této ZD (je 
možné využít Přílohu č. 6 této ZD). 

7.2.8. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka včetně 
všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této ZD, doplněný o: 

7.2.8.1. identifikační údaje účastníka v záhlaví návrhu smlouvy, 

7.2.8.2. nabízenou smluvní cenu, případně další údaje označené červeným textem 
k vyplnění 

7.2.8.3. požadované přílohy smlouvy: 

 Příloha č. 2 Smlouvy – Technická specifikace předmětu smlouvy – 
dodavatel připojí technickou specifikaci nabízeného výrobku, která musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 2 této ZD – Technické 
podmínky věci. Technická specifikace výrobku musí obsahovat podrobný 
popis nabízeného plnění, tj. popis konkrétního nabízeného zboží včetně 
veškerých položek požárního příslušenství s uvedením výrobce 
a obchodních názvů, případně konkrétní technickou a jinou 
dokumentaci, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to 
vyčerpávajícím způsobem (ilustrativní fotografie, ilustrativní výkresy 
a ilustrativní vyobrazení nabízeného plnění nejsou pro splnění požadavků 
na podrobný popis nabízeného plnění dostatečné), 

 Příloha č. 3 Smlouvy – Výkresová dokumentace – dodavatel připojí 
rozměrový výkres VYA s pohledy přední, zadní, levá a pravá strana 
a půdorysný pohled se skutečnými rozměry, které musí odpovídat 
požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy – Technické podmínky 
věci. 

7.2.8.4. v příloze návrhu smlouvy doplní účastník identifikační údaje všech 
případných poddodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které 
bude poddodavatel vykonávat pro účastníka. Tím není dotčena výlučná 
odpovědnost účastníka za poskytování řádného plnění. 

7.2.8.5. jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud 
k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.  
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7.2.9. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky dodavatele byla i čestná prohlášení dle Přílohy 
č. 4 a Přílohy č. 7 této ZD.  

7.2.10. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky dodavatele byla i informace o možnostech 
elektronického uzavření smlouvy. Pro tyto účely lze použít Přílohu č. 5 této ZD. 

7.2.11. Součástí nabídky dále musí být (ostatní požadavky zadavatele): 

7.2.11.1. Doklady prokazující předložení rovnocenného řešení, pokud dodavatel hodlá 
plnit požadavky obsažené v této ZD a v Příloze č. 1 Smlouvy (Technické 
podmínky věci), prostřednictvím tzv. rovnocenného řešení dle § 90 odst. 3 
zákona.  

Pro všechna nabízená rovnocenná řešení zadavatel závazně v souladu s § 95 
zákona stanovuje, že k prokázání jakéhokoliv rovnocenného řešení je 
dodavatel povinen předložit buď technickou dokumentaci výrobce 
rovnocenného plnění, nebo zkušební protokoly, nebo osvědčení vydané 
osobou, která vykonává činnost v oblasti posuzování shody včetně kalibrace, 
testování, certifikace a inspekce a která splňuje požadavky přímo 
použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93). 

7.2.11.2. Fotografie nebo vyobrazení nabízeného plnění. 

7.3. Podání nabídky (ustanovení § 107 zákona): 

7.3.1. Účastník podá nabídku v souladu se zadávacími podmínkami elektronicky 
prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN na adrese 
https://nen.nipez.cz/. Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na ust. § 211 odst. 3 zákona 
nepřijímá nabídky v listinné podobě. 

7.3.2. Účastník může podat pouze jednu nabídku. 

7.3.3. Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 

7.3.4. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

7.3.5. Nabídku v elektronické podobě je účastník povinen doručit zadavateli nejpozději do 
15. 11. 2022 do 11:00 hodin, a to prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
NEN. 

7.3.6. Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být ze strany účastníka podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem a zašifrována prostřednictvím certifikátu veřejného 
klíče, který zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 této ZD. Zašifrování musí být 
provedeno prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN. 

Zadavatel zdůrazňuje, že pokud bude k šifrování nabídky použit jiný certifikát 
než ten, který byl poskytnut zadavatelem dle výše uvedeného odstavce (např. 
uznávaným elektronickým podpisem účastníka), nebude taková nabídka 
považována za podanou a v průběhu zadávacího řízení k ní nebude přihlíženo. 

8. Vysvětlení zadávací dokumentace 

8.1. Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace je nutno doručit výhradně elektronicky 
(ust. § 211 odst. 3 zákona) prostřednictvím datové schránky na adresu Správy státních hmotných 

https://nen.nipez.cz/
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rezerv nebo prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN (elektronická adresa 
nástroje je https://nen.nipez.cz/) v souladu s ustanovením § 98 zákona nejpozději 8 (osm) 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 7., odst. 7.3.5. této ZD.  

8.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude obsahovat kontaktní údaje a identifikaci 
účastníka žádajícího o vysvětlení. 

8.3. Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace elektronicky a v souladu 
s ustanovením § 98 zákona. 

9. Obchodní a platební podmínky  

9.1. Faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, splatnost faktury je 21 dní.  

9.2. Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu 
smlouvy dle Přílohy č. 2 této ZD. 

10. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky  

10.1. Hodnotící kritéria: 

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 
výhodnost nabídek, spočívající v nejnižší nabídkové ceně. 

10.2. Způsob hodnocení kritéria:  

Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny za 5 ks VYA bez DPH. 

Pokud by o prvenství nebylo možno takto rozhodnout, tj. pokud by dvě a více nabídek 
obsahovalo stejnou výši celkové nabídkové ceny, pak bude o vítězi rozhodnuto losem. 

Losování proběhne za účasti notáře. O průběhu losování bude zhotoven notářský zápis. 
K losování přizve zadavatel všechny účastníky zadávacího řízení a to tak, že pozvánku na 
losování obdrží účastníci minimálně 3 pracovní dny před termínem konání losování. 

11. Otevírání nabídek 

11.1. Otevírání nabídek se uskuteční dne 15. 11. 2022 v 11:01 hodin. 

11.2. Otevírání nabídek bude probíhat v souladu s ust. § 109 zákona a bude neveřejné. 

12. Zadávací lhůta  

Zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu 
s ustanovením § 40 zákona v rozsahu 180 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 

https://nen.nipez.cz/
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13. Další podmínky 

13.1. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů dle 
podmínek stanovených v ustanovení § 127 zákona. 

13.2. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce, s výjimkou 
marného uplynutí zadávací lhůty. 

13.3. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné 
zakázce. 

13.4. V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se účastníka, uvedených v nabídce, je účastník 
povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením 
smlouvy. 

13.5. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se účastník dozví při 
plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Účastník se zavazuje tyto informace 
neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této 
povinnosti. 

13.6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem, jakož i veškerá komunikace v rámci plnění 
veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce. 

13.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob 
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Certifikát pro šifrování nabídek 
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy 
Příloha č. 3 – Krycí list  
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení - § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
Příloha č. 5 – Prohlášení k uzavírání smluv 
Příloha č. 6 – Prohlášení k odpovědnému zadávání 
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k sankčním seznamům 

 

V Praze dne 30. 9. 2022 

 

 
v z. Ing. Michala Kučerová                                      

Ing. Miroslav Basel 
ředitel Odboru zakázek 

podepsáno elektronicky 
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Příloha č. 1 ZD – Certifikát pro šifrování nabídek 
 

 

 

 

 

Certifikát pro šifrování nabídek je samostatnou přílohou ZD. 
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Příloha č. 2 ZD – Návrh smlouvy 
 

  

 

 

 

 

Návrh smlouvy je samostatnou přílohou ZD. 
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Příloha č. 3 ZD – Krycí list nabídky 
 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku 

„22-105 Vyprošťovací automobil (8x8) s nosností výložníku 
nad 20 tun“ 

Účastník 
(obchodní firma nebo název) 

…. 

Sídlo 
(v případě fyzické osoby místo podnikání) 
(celá adresa včetně PSČ) 

…. 

Právní forma …. 

Identifikační číslo …. 

Daňové identifikační číslo …. 

Kontaktní osoba 
(včetně kontaktních údajů) 
 

…. 

 

Nabídková cena: 

 Množství 

Cena bez DPH 
v Kč za 
pořízení 1 ks 
VYA 

Cena bez DPH v 
Kč za pořízení 
celkového 
množství VYA 

DPH v Kč za 
pořízení 
celkového 
množství VYA 

Cena včetně DPH 
v Kč za pořízení 
celkového 
množství VYA 

Vyprošťovací 
automobil (8x8) 
– „VYA“ 

5 ks ….…………. ………………. ……………… ………………. 

 

 

V ……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

 

………………………………. 
Razítko, jméno a podpis 

osoby oprávněné 
jednat jménem účastníka 
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Příloha č. 4 ZD – Čestné prohlášení - § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) ……………. tímto čestně prohlašuje, že žádný veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jím ovládaná osoba, nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti dodavatele ani v obchodní společnosti poddodavatele, prostřednictvím kterého 
dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

 

 

 

 

………………………………. 
Razítko, jméno a podpis 

osoby oprávněné 
jednat jménem dodavatele 
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Příloha č. 5 ZD – Prohlášení k uzavírání smluv 
 

 

 

 

Dodavatel potvrzuje, že osoba oprávněná uzavírat smlouvy za dodavatele, nebo jeho jménem, 
disponuje uznávaným elektronickým podpisem1: 

 

ANO – NE2 

 

 

 

Dodavatel potvrzuje, že má zájem v případě výběru jeho nabídky jako nejvhodnější, o elektronické 
uzavření smlouvy se zadavatelem: 

 

ANO – NE2 

 

 

 

 

 

…….……………………………. 
Razítko, jméno a podpis 

osoby oprávněné 
jednat jménem dodavatele 

  

                                                 
1 Dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 
2 Dodavatel označí svou volbu zaškrtnutím 
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Příloha č. 6 ZD – Prohlášení k odpovědnému zadávání 
 

 

 

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K ODPOVĚDNÉMU 
ZADÁVÁNÍ 

 

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) ……………. tímto prohlašuje, že při plnění předmětu veřejné 
zakázky: 

a) zajistí, že nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek, 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. Účastník tak zajistí legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky, 

b) zajistí, že nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v 
příloze X směrnice č. 2014/24/EU,  

c) se bude snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnost 
cirkulární ekonomiky, 

d) pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a 

e) bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace 
uvedené v smluvních podmínkách. 

Splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů. 

 

 

 

 

 

…….……………………………. 
Razítko, jméno a podpis 

osoby oprávněné 
jednat jménem dodavatele 
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Příloha č. 7 ZD – Čestné prohlášení k sankčním seznamům 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) ……………. tímto čestně prohlašuje, že není veden na 
seznamu osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření vyplývající z nařízení (EU) 
č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění prováděcích nařízení Rady (EU) (dále jen 
„sankční seznamy“). Současně prohlašuje, že na sankčních seznamech není veden žádný z jeho 
společníků či akcionářů, ani žádná jiná fyzická či právnická osoba, které plynou finanční výhody 
z činnosti dodavatele, a to včetně případných poddodavatelů účastníka a zavazuje se v průběhu plnění 
nadepsané veřejné zakázky s žádnou takovou osobou při plnění veřejné zakázky nespolupracovat. 

………………………………. 
Razítko, jméno a podpis 

osoby oprávněné 
jednat jménem dodavatele 
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