
  

 
 
 

 

 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 

„Dodávka laboratorního zařízení v rámci projektu 
„Biomodels““ 

Povinné součásti předkládané nabídky 

Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje tento přehled informací obsažených již 
v zadávací dokumentaci. 

I. Doložení splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 4 
zadávací dokumentace 
 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel 
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do 
českého jazyka. 

 
1. Výpis z evidence Rejstříku trestů každého člena statutárního orgánu, 

nebo jiný obdobný doklad podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, 
místa podnikání nebo bydliště 
 

2. Potvrzení příslušného finančního úřadu, že uchazeč nemá v evidenci 
daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nebo jiný obdobný doklad 
podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště 

 
3. Potvrzení příslušného orgánu či instituce, že 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 dodavatele, nebo jiný obdobný 
doklad podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání 
nebo bydliště 
 

4. Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů (příloha zadávací dokumentace) 
 



  

5. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu 
z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiný obdobný doklad podle 
právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště 

 
6. Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu 
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění, nebo jiný obdobný 
doklad podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání 
nebo bydliště 
 

7. Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v 
posledních 3 letech.  
Seznam musí obsahovat minimálně 3 obdobné zakázky ve výši minimálně 
200 tis. Kč bez DPH za jednu zrealizovanou akci a budou v něm uvedeny 
alespoň následující údaje: 
• název objednatele, 
• předmět významné služby a její rozsah, 
• doba realizace významné služby, 
• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci  

významné dodávky ověřit, 
 
Přílohou tohoto seznamu musí být  

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba  
poskytnuta veřejnému zadavateli, nebo 

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta  jiné  
osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele,  
není-li současně možné osvědčení podle II. bodu od této osoby 
získat z důvodů spočívajících na její straně. 
 

Výše uvedené doklady o splnění kvalifikačních podmínek je možné 
nahradit zcela nebo částečně Výpisem ze zahraničního seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebo zahraničním certifikátem: 

 
Výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo zahraniční 

certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského 
hospodářského prostoru, nebo jiném státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva 
uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, pokud má zahraniční 
dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl 
výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Výpis nesmí být 
starší než 3 měsíce a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání 
splnění kvalifikace. 

 
II. Ostatní součásti nabídky 

 
Ostatní součásti nabídky předkládá zahraniční dodavatel v anglickém 
nebo německém jazyce. 
 
8. Krycí list nabídky (příloha zadávací dokumentace) 

 
9. Smlouva o dodávce podepsaná oprávněným zástupcem dodavatele 
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