
 

 

   

 

 
Zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

 

 
 

 

„Smlouva o provedení tiskařských prací“ 
 

 

 

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 

zákona č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), mimo režim 

tohoto zákona, v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK verze 5, platná od 9. 8. 

2011 a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ verze 1.10, 

platná od 1. 4. 2014 

 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

 

 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

 

www.scio.cz, s.r.o. 

se sídlem Pobřežní 34, 186 00, Praha 8,  

IČO: 27156125 

 (dále jen „zadavatel”) 

http://www.scio.cz/


 

 

 

1. ÚDAJE O ZADAVATELI 
 
Zadavatel: www.scio.cz, s.r.o. 

Právní status: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Pobřežní 34, 186 00, Praha 8 

IČO:  27156125 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele: 
RNDr. Jan Krtička, jednatel 

 

 

 

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se 

Veřejné zakázky 

Zmocněná osoba: 
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal 

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

Sídlo: Vinohradská 19, 120 00 Praha 2 

IČO:  71466126 

DIČ: CZ7905280460 

Číslo evidence ČAK 11697 

Kontaktní osoba: 

 

 

Veronika Žáková 

+420 224 283 733 

veronika.zakova@akjsn.cz 

 

Kontaktní adresa zadavatele pro 
veškeré úkony související se 
zadávacím řízením  

AK Janstová, Smetana & Nevečeřal,  

Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2 

 

http://www.scio.cz/
mailto:veronika.zakova@akjsn.cz
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2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 

2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v tiskařských pracích týkajících se 

materiálů a produktů dle požadavků zadavatele a související dodávky těchto výtisků 

metodik, plakátů a dalších doplňujících materiálů.  

Veřejná zakázka je zadávána v rámci níže uvedených projektů: 

- Podpora vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení, registrační číslo 

projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0096 spolufinancovaného z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

- Přednost přednostem, registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00218 

spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

2.2 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky 

Dodavatel dle požadavků zadavatele vytiskne výstupy podrobně popsané v příloze č. 1 

této zadávací dokumentace. Jedná se o tyto výstupy: 

Obecná metodika VK   v objemu 3 000 kusů 

Metodika praktického využít VK   v objemu 3 000 kusů 

Vklad – vývojové kontinuum I.  v objemu 3 000 kusů 

Vklad – vývojové kontinuum II.  v objemu 3 000 kusů 

Vklad – vývojové kontinuum III.  v objemu 3 000 kusů 

Vklad – vývojové kontinuum IV.  v objemu 3 000 kusů 

Vklad – vývojové kontinuum V.  v objemu 3 000 kusů 

Vklad – vývojové kontinuum VI.  v objemu 3 000 kusů 

Leták/záložka    v objemu 50 000 kusů 

Plakát     v objemu 1 000 kusů 

Metodika      v objemu 320 kusů 

 

2.3  Klasifikace, předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné 

zakázky 

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (společný slovník pro veřejné 

zakázky) je:  
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22000000-0 Tiskařské výrobky a související produkty 

79810000-5   Tiskařské služby 

79821000-5         Dokončovací tiskařské práce 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 905.743,- Kč bez DPH.  

Tato cena je zároveň cenou maximální, a pokud ji uchazeči překročí, bude jejich nabídka 

ze zadávacího řízení vyřazena.  

Zadavatel zároveň uvádí v rámci přílohy č. 1 nejvyšší možné jednotkové ceny jednotlivých 

výstupů. Tyto jednotkové ceny jsou zároveň cenami maximálními, a pokud je uchazeči 

překročí, bude jejich nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.  

 

Dodavatel poskytne služby podle této zadávací dokumentace. Smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou, do doby dodání výtisků všech požadovaných výstupů.  

 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 
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3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních a profesních 

kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této zadávací dokumentaci. 

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li 

v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, 

aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená zmocněné osobě a podepsaná 

statutárním orgánem dodavatele. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předložení dodavatel v kopii. 

 

3.1. Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné 

prohlášení, z jehož obsahu bude analogicky podle § 53 odst. 1 ZVZ  vyplývat, že 

dodavatel splňuje minimální úroveň základních kvalifikačních předpokladů stanovených 

níže. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

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;  

o 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; 

o podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;  

o tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

b) 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;  

o 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, 
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tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby;  

o podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;  

o tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

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, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) 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, 

h) 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, 

i) 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, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:  

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

evidence, pokud je v ní zapsán, analogicky dle § 54 písm. a) ZVZ, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci, analogicky dle § 54 písm. b) ZVZ. 
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4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY 
 

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky 

zadavatele uvedenými ve výzvě zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly nabídky byly odděleny samostatnými 

prázdnými listy (tzv. oddělovače), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými 

částmi textu nabídky a jejími přílohami. 

Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost 

a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy. 

 

4.1 Členění nabídky 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným 

řazením: 

1. Krycí list nabídky (vzor uvedený v příloze č. 2 této zadávací dokumentace) 

2. Seznam subdodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na 

realizaci předmětu veřejné zakázky, hodlá-li dodavatel realizovat část zakázky 

prostřednictvím subdodavatele 

3. Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. 

statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu 

k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele, nebo za sdružení 

4. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení – viz 

vzor uvedený v příloze č. 3 této zadávací dokumentace) 

5. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

6. List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz Kap. 6 

této zadávací dokumentace). 

7. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

4.2 Forma 

Nabídku včetně veškerých dokumentů doporučuje zadavatel zpracovat a podat ve 2 

vyhotoveních, tj. 1 originál a 1 kopii, a dále předložit nabídku v elektronické podobě na 

CD. 

Originál nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. 

Kopie nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“. 

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. 

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. 
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např. pomocí provázání šňůrkou s přelepením volných konců a opatření na přelepu 

razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém 

provedení, musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem 

tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 

 

 

[Poštovní adresa dodavatele] 

 

 

 

Smlouva o provedení tiskařských prací 

 

 

Neotevírat před termínem otevírání obálek! 

 

 [Poštovní adresa místa pro předání Nabídek] 

 

 

Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 

vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně obsahu (např. ručně psané). Pro 

účely tohoto číslování se nepočítá titulní strana nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li 

dodavatel do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy 

očíslovány vlastní číselnou řadou, dodavatel zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany 

znovu, v rámci nepřerušené číselné řady. 

Nabídku podá dodavatel v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či 

jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru: 

 

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací 

dodavatele, pod ní bude výrazným způsobem uveden název veřejné zakázky a níže text 

„NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!“. Poštovní adresa místa pro předání 

Nabídek bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu (viz výše uvedený 

vzor).  

 

4.3 Varianty nabídky a další podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.  
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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.  
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5. HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 

analogicky dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ:  

Nabídky podané do zadávacího řízení budou seřazeny podle výše nabídkových cen v nich 

uvedených.  

Jako vítězná bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

Před samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny analogicky z hlediska  

§ 77 zákona, tedy zda se nejedná o tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny. 
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6. NABÍDKOVÁ CENA 

 
6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za poskytnutí dodávek v souladu s touto zadávací 

dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez daně z přidané 

hodnoty (DPH). Nabídková cena bude strukturována v níže předepsaném členění. 

Do nabídkové ceny i jejích jednotlivých položek musí být zahrnuty veškeré náklady na 

provedení úkonů a služeb definovaných na jednotlivých řádcích níže uvedené tabulky. 

Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy. 

Uvedená celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli 

vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky. 

 

 Nabídková 

jednotková 

cena (za 1 ks) 

Nabídková cena za 

poptávaný počet ks 

bez DPH 

DPH (v CZK; 

za příslušný 

počet ks) 

Nabídková 

cena za 

poptávaný 

počet ks včetně 

DPH 

Obecná metodika VK 

 (3 000 ks) 
    

Metodika praktického využití 

VK 

(3 000 ks) 

    

Vklad - vývojové kontinuum I 

(3 000 ks) 
    

Vklad – vývojové kontinuum II 

(3 000 ks) 
    

Vklad – vývojové kontinuum III 

(3 000 ks) 
    

Vklad – vývojové kontinuum IV 

(3 000 ks) 
    

Vklad – vývojové kontinuum V 

(3 000 ks) 
    

Vklad – vývojové kontinuum VI 

(3 000 ks) 
    

Leták/záložka 

(50 000 ks) 
    

Plakát 

(1 000 ks) 
    

Metodika  

(320 ks) 
    

CELKEM 
Bude předmětem 

hodnocení 
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7 OSTATNÍ INFORMACE 
 

7.1 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky 

 

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese Janstová, Smetana & 

Nevečeřal, advokátní kancelář, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, kancelář v 1. 

patře, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin,  

 

nejpozději však do 15. 8. 2014 10:00 hodin. 

 

Dodavatelé mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž doporučenou poštou 

tak, aby takto podané nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené Lhůty.  

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše 

uvedené adrese. Nabídky, předložené nebo doručené po uplynutí Lhůty již nebudou 

zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

 

7.2 Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční  na adrese Janstová, Smetana & Nevečeřal, 

advokátní kancelář, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, kancelář v 1. Patře, 15 minut 

po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, 

který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže 

plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, 

pokud sám není touto osobou.  

 

7.3 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta analogicky dle § 43 ZVZ činí 2 měsíce. 

 

7.4 Způsob ukončení zadávacího řízení 

Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno: 

- uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, 

- uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným jako další v pořadí, jestliže nedojde 

k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, 

- zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s bodem 7.4.11. Příručky 

pro příjemce OP VK verze 5, platná od 9. 8. 2011, 

- zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s bodem 2.6. Metodických 

pokynů pro zadávání zakázek OP LZZ verze 1.10, platná od 1. 4. 2014. 
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7.5  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena 

nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy 

k zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně (e-mailem, poštou), a to 

kontaktní osobě osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících 

se veřejné zakázky dle Kap. 1 této zadávací dokumentace. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1, odešle 

zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 

dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy 

uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým 

uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.  

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v návaznosti na dodatečné informace rozhodnout o změně 

zadávacích podmínek. 

 

7.6  Práva zadavatele 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky, 

- zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které 

dodavatel vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení, 

- zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré podklady zadávacího řízení na svých 

internetových stránkách (např. podklady z posouzení a hodnocení nabídek, oznámení 

o výsledku řízení, smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem). Informace podléhající 

obchodnímu tajemství budou vhodným způsobem skryty, 

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s  uchazečem v případě, že nastanou 

skutečnosti uvedené v bodě 7.4.7. Příručky pro příjemce OP VK verze 5, platná od 9. 

8. 2011, resp. v odst. 2.5, s odkazem na odst. 1.2 bod 7 Metodických pokynů pro 

zadávání zakázek OP LZZ verze 1.10, platná od 1. 4. 2014. 

 

7.7  Důvěrnost informací 

Zadavatel i dodavatelé jsou povinni nakládat se všemi informacemi, které jim budou 

poskytnuty v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které 

jsou veřejně dostupné). 

Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit 

transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zejména 

pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci 

zadání veřejné zakázky. 

 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonfxgm33snvqwgzi&conversationId=4775914
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8. OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy (text návrhu smlouvy viz níže) v listinné 

podobě, který přiloží k originálu nabídky, a dále v elektronické podobě na datovém mediu 

(CD nebo DVD) ve formátu produktů MS Office v podobě, která umožňuje provádění změn 

textu. 

Dodavatelé jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech 

označených takto: [•]. 

Návrh Smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou 

osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či 

úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byly v takovém případě součástí nabídky 

uchazeče.  

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy nedovoleně upraveného 

není předložením řádného návrhu smlouvy uchazečem. 
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Smlouva o provedení tiskařských prací  
 

I. 

Smluvní strany: 

 

www.scio.cz, s.r.o. 

se sídlem:  Pobřežní 34, 186 00, Praha 8 

statutární zástupce:  RNDr. Jan Krtička, CSc., jednatel společnosti 

IČO:    27156125  

DIČ:    CZ27156125 

Kontaktní osoba: Ľudmila Miklúšová 

Tel. č.:   +420 234 705 538 

E-mail:   lmiklusova@scio.cz 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank 

Číslo účtu:   3649626028/5500 

  

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a  

 

[•] /obchodní firma dodavatele/ 

se sídlem:  [•] 

IČO:    [•] 

DIČ:   [•] 

Zastoupený:   [•] 

Kontaktní osoba:  [•] 

Tel. č.:   [•] 

E-mail:   [•] 

Bankovní spojení: [•] 

Číslo účtu:   [•] 

 

na straně druhé jakožto dodavatel (dále jen „dodavatel“) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu (dále jen 

„smlouva“) 
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II. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena s dodavatelem jakožto uchazečem, který podal 

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: 

„Smlouva o provedení tiskařských prací“, jehož zadavatelem je objednatel (dále jen 

„veřejná zakázka“), nabídku, která byla vybrána jako nejvhodnější. 

2. Veřejná zakázka je zadána v rámci projektů: 

- Podpora vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení, registrační 

číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0096,  

- Přednost přednostem, registrační číslo projektu CZ.1.04./5.1.01/77.00218 

(dále jen „projekty“) spolufinancovaných z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. 

3. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle 

smlouvy a to s ohledem na předmět plnění, s kterým se náležitě seznámil. 

4. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s rozsahem dodávek a souvisejících 

služeb, které jsou předmětem této smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jejich provedení za 

dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na 

jím prokázanou kvalifikaci pro plnění shora uvedené veřejné zakázky. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele v rozsahu a za podmínek 

dohodnutých touto smlouvou (včetně příloh) a v rozsahu dle platných právních 

předpisů poskytnout objednateli řádně a včas služby spočívající v provedení 

tiskařských prací týkajících se materiálů a produktů v rámci shora uvedených 

projektů objednatele (dále jen „plnění“). 

2. Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Součástí plnění dodavatele je rovněž dodání výstupů do sídla objednatele. 

4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za poskytnuté plnění cenu dle čl. IV. této 

smlouvy. 

 

IV. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za plnění je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je 

oběma smluvními stranami dohodnuta na základ cenové nabídky zhotovitele.  

Celková cena za plnění činí:  
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[•] Kč bez DPH, 

DPH ve výši [•] % představuje [•] Kč,  

[•] Kč včetně DPH. 

2. Jednotkové ceny za jednotlivé výstupy činí: 

Podpora vzdělávání žáků 

prostřednictvím průběžného 

hodnocení, registrační číslo 

projektu 

CZ.1.07/1.1.00/26.0096 

Nabídková 

jednotková 

cena (za 1 ks) 

Nabídková cena za 

poptávaný počet ks 

bez DPH 

DPH (v CZK; 

za příslušný 

počet ks) 

Nabídková 

cena za 

poptávaný 

počet ks včetně 

DPH 

Obecná metodika VK 

 (3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Metodika praktického využití 

VK 

(3 000 ks) 

[•] [•] [•] [•] 

Vklad - vývojové kontinuum I 

(3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Vklad – vývojové kontinuum II 

(3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Vklad – vývojové kontinuum III 

(3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Vklad – vývojové kontinuum IV 

(3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Vklad – vývojové kontinuum V 

(3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Vklad – vývojové kontinuum VI 

(3 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Leták/záložka 

(50 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

Plakát 

(1 000 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

CELKEM [•] [•] [•] 

 

Přednost přednostem, 

registrační číslo projektu 

CZ.1.04/5.1.01/77.00218 

Nabídková 

jednotková 

cena (za 1 ks) 

Nabídková cena za 

poptávaný počet ks 

bez DPH 

DPH (v CZK; 

za příslušný 

počet ks) 

Nabídková 

cena za 

poptávaný 

počet ks včetně 

DPH 

Metodika  

(320 ks) 
[•] [•] [•] [•] 

CELKEM [•] [•] [•] 

 

3. Shora uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady, 

které dodavateli vzniknou v souvislosti s poskytováním plnění. Dodavatel prohlašuje, 
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že součástí ceny za plnění dle této smlouvy je veškeré plnění, které se na základě 

smlouvy zavázal poskytnout objednateli.  

4. Shora uvedené ceny mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH 

či daňových předpisů majících vliv na výši těchto cen, a to ve výši odpovídající zvýšení 

těchto sazeb.  

5. Objednatel je povinen uhradit dodavateli pouze cenu dle skutečně poskytnutého 

plnění, které bylo skutečně poskytnuto na základě jednotlivých dílčích objednávek 

objednatele. 

6. Vyúčtování ceny za poskytnutí plnění, resp. její dílčí části, provede dodavatel na 

základě daňového dokladu - faktury splňující veškeré podstatné náležitosti dle 

zvláštních právních předpisů. Na faktuře bude vždy uveden název projektu a číslo 

projektu, z něhož je plnění, resp. jeho část spolufinancováno a závazek archivovat 

fakturu do roku 2025..  

7. O předání a převzetí dílčího plnění bude sepsán a oboustranně podepsán předávací 

protokol, který bude (alespoň v kopii) přílohou příslušné faktury.  

8. Dodavatel bude cenu za plnění fakturovat na základě faktur, které budou vytvořeny 

zvlášť pro každý projekt, z něhož jsou konkrétní výstupy hrazeny.  

9. Splatnost faktury se sjednává 30 dní od doručení faktury. Stejná lhůta splatnosti platí 

i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

10. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

11. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

12. Cena plnění bude uhrazena dodavateli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

dodavatele č.ú [•]vedený u [•]a.s., pakliže nebude dohodnuto jinak. 

13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením 

důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 

vadné faktury zpět dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží opět od počátku ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli. 

14. Objednatel má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí platby dodavateli 

v případě zjištěných a neprodleně neodstraněných vad dodaných předmětů s tím, že 

využití takového práva objednatelem vylučuje jeho prodlení s placením ceny. 

15. Objednatel si vyhrazuje právo dohodnout si s dodavatelem úpravu ceny a právo 

rozšířit, nebo zúžit rozsah plnění podle aktuální potřeby. V případě snížení, nebo 

zvýšení celkové výše nákladů dle smlouvy, bude mezi objednatelem a dodavatelem 

uzavřen dodatek ke smlouvě, vždy v souladu se všemi závaznými předpisy. 

 

V. 

Doba a místo plnění 
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1. Doba plnění bude stanovena v dílčích objednávkách. Doba plnění, resp. doba dílčích 

plnění bude nejméně 2 týdny ode dne doručení závazné objednávky. 

2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zadavatele, nebude-li v jednotlivých dílčích 

objednávkách stanoveno jinak.  

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

A. Práva a povinnosti dodavatele: 

1. Dodavatel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 

ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny 

objednatele. 

2. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení informovat objednatele o všech 

skutečnostech, které by mu mohly bránit v plnění dle této smlouvy, a to i v případě, 

kdy nejsou objednány žádné služby. 

3. Dodavatel je povinen předložit objednateli jednotlivé výstupy ke korektuře a ke 

schválení. V případě, že dodavatel jakýkoli výstup objednateli ke korektuře 

nepředloží, resp. v případě, že výstup nebude objednatelem schválen, není 

objednatel povinen hotové výstupy nebo jejich části převzít. 

4. Dodavatel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v podkladech 

vyhotovených objednatelem pro potřeby projektů, z nichž jsou jednotlivé součásti 

předmětu smlouvy financovány. 

5. Dodavatel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny 

objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje: 

 jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout 

objednateli či oprávněným orgánům maximální možnou součinnost při provádění 

kontroly projektu, z něhož je plnění, resp. jeho část hrazeno. Dodavatel předloží na 

vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další významné 

skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány; 

 zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy po dobu stanovenou právními 

předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 

souvisejících s předmětem plnění smlouvy, a to alespoň do konce roku 2025.  

6. Dodavatel není oprávněn použít jakékoliv informace a podklady poskytnuté mu ze 

strany objednatele k jiným účelům, nežli za účelem plnění svých povinností dle této 

smlouvy; porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

 

B. Práva a povinnosti objednatele 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro 

plnění předmětu veřejné zakázky, zejména poskytne dodavateli veškeré nezbytné 

podklady, na výzvu dodavatele provede korektury jednotlivých výstupů.  
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8. Objednatel není povinen objednat plnění v plném rozsahu; dodavatel nemá právo 

vynucovat si uzavření jakékoliv dílčí smlouvy, resp. objednávky v souvislosti s touto 

smlouvou, ani požadovat na kupujícím zaplacení jakýchkoliv plateb (vyjma těch za 

skutečně objednanou a realizovanou službu), sankcí, náhrad apod. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění předmětu plnění 

této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění této smlouvy 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem stanovené odstranil vady vzniklé 

vadným plněním a prováděl plnění řádným způsobem. Porušení této povinnosti 

dodavatele je podstatným porušením této smlouvy. 

 

C. Další práva a povinnosti smluvních stran 

10. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků z této smlouvy. 

11. Smluvní strany se dohodly, že si budou bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré 

změny důležité pro vztahy vyplývající z této smlouvy, zejména změnu adresy pro 

doručování apod.  

12. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se 

dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a jsou předmětem obchodního 

tajemství, nebo jsou jednou ze smluvních stran označeny jako důvěrné. Tím není 

dotčena povinnost dodavatele ve smyslu bodu A, 6) tohoto článku. 

 

VII. 

Objednávky 

1. Smlouva bude plněna prostřednictvím dílčích objednávek, přičemž každá objednávka 

bude obsahovat alespoň: 

 označení smluvních stran, odkaz na tuto smlouvu a označení, že jde o objednávku, 

 určení předmětu dílčího plnění, 

 termín dodání, 

 případné další požadavky na dílčí plnění či upozornění pro dodavatele 

2. Objednávka musí být dodavateli doručena tak, aby doba plnění od doručení 

objednávky činila min. 2 týdny. Objednávka může být odeslána poštou či elektronicky 

e-mailem. 

3. Dodavatel je povinen objednateli objednávku bez prodlení potvrdit, nejdéle však do 

24 hodin od jejího obdržení. Potvrzení, resp. akceptaci objednávky rovněž postačí 

doručit e-mailem. Objednávka se považuje za potvrzenou doručením tohoto potvrzení 

objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn dílčí objednávku kdykoliv zrušit, je však povinen uhradit 

dodavateli část ceny, která odpovídá nákladům již prokazatelně vynaložených 
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dodavatelem do okamžiku zrušení objednávky. Výši vynaložených nákladů je povinen 

prokázat dodavatel. 

  

VIII. 

Předání a převzetí plnění 

1. Plnění, resp. jeho část je provedeno jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli. 

2. O předání a převzetí plnění, resp. jeho části bude smluvními stranami sepsán a 

podepsán protokol o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel je oprávněn předávané plnění, resp. jeho část převzít i v případě, že 

plnění vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém 

případě bude protokol o předání a převzetí plnění vedle výše uvedeného obsahovat 

soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li 

dohodnuta. 

4. V případě, že objednatel plnění, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními 

stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí plnění a s uvedením 

stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí plnění dohodnou smluvní 

strany náhradní termín předání a převzetí plnění. 

5. Plnění, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný 

protokol o předání a převzetí plnění. 

 

IX. 

Záruka 

1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání, a za vady plnění, 

které se vyskytnou v záruční době.  

2. Zhotovitel poskytuje na plnění jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť 

záruku v délce 12 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 

objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání plnění dle čl. VIII této smlouvy. 

4. Dodavatel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která 

nebude kratší než 3 pracovní dny, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a 

to bez ohledu na to, zda dodavatel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 

odstranění ve  sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu 

dodavatel.  

5. Neodstraní-li dodavatel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese 

dodavatel.  

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2618 občanského 
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zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv 

vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, 

přičemž jeho nároky z odpovědnosti dodavatele za vady nejsou nikterak omezeny 

případným opožděným oznámením vad dodavateli. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením 

jejích povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy České 

republiky včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropského společenství, 

dále předpisy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dále 

předpisy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

2. Uplatnění náhrady škody nebrání uplatnění dalších sankcí vyplývajících z uvedených 

právních předpisů nebo ze smlouvy. 

3. V případě porušení smluvních povinností dodavatele, je dodavatel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši: 

- 0,2 % z ceny odpovídající dílčí objednávce za každý, byť započatý den prodlení 

s poskytnutím dílčího plnění; 

- 1.000,- Kč za každé nedodržení svých povinností stanovených touto smlouvou, 

pro které není stanovena zvláštní smluvní pokuta; 

- 1.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení s odstraňováním vad plnění; 

- 20.000,- Kč za porušení povinnosti ve stanovené lhůtě potvrdit objednávku 

objednatele, nebo použije-li dodavatel informace či podklady poskytnuté mu za 

strany objednatele k jiným účelům, nežli k plnění povinností dle této smlouvy, 

- 100.000,- Kč za porušení povinnosti dle čl. VI odst. 5 této smlouvy. 

4. V případě, že dodavatel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku 

takového porušení dojde k odebrání či ke krácení dotace (finanční prostředky 

poskytnuté za účelem realizace projektů), vzniká objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznaným výdajům, resp. dalším 

souvisejícím sankcím, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od 

smlouvy, či nikoli. 

5. Jakákoliv sankce dle smlouvy se nedotýká práva smluvních stran na náhradu 

způsobené škody, ani toto právo jakkoliv nelimituje. 

6. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s 

vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.  

7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebudou objednateli 

přiděleny finanční prostředky na financování plnění předmětu této smlouvy, nebo 

budou tyto prostředky kráceny, nebo v insolvenčním řízení, v němž bude dodavatel 

vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh 

bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka. 
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8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody.  

9. Objednatel si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že dodavatel 

při podání nabídky pro veřejnou zakázku uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace 

za účelem získat tuto zakázku. 

10. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti dnem jeho 

doručení druhé smluvní straně. 

11. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti. 

12. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti dodavatele za vady díla, 

o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 

smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

13. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy. 

14. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 

dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku 

dokončení díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami 

touto smlouvou, zavazuje se dodavatel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, 

že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení 

povinností na straně dodavatele. 

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá 

tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze 

strany objednatele nad rámec této smlouvy. 

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají 

ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé 

uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, 

která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení 

případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou ze 

smluvních stran. 

7. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti. 
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8. Tuto smlouvu je možno měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly 

a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže 

svými podpisy. 

11. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele, přičemž 

zadavatelem je v tomto případě objednatel. 

12. Nedílnou přílohou této smlouvy je Specifikace plnění jako příloha č. 1. 

 

V ……………………. dne…………….. 

 

 

……………………………… 

za objednatele 

V ……………………. dne…………….. 

 

 

……………………………… 

dodavatel 
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9. SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Specifikace plnění 

2. Krycí list 

3. Vzor čestného prohlášení 
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PŘÍLOHA Č. 1. 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

(samostatný dokument) 
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PŘÍLOHA Č. 2 - KRYCÍ LIST 

 

NABÍDKY PODANÉ V RÁMCI ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„SMLOUVA O PROVEDENÍ TISKAŘSKÝCH PRACÍ“ 

Zadavatel 

Název www.scio.cz, s.r.o. 

Sídlo Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 

IČ  27156125 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele 

RNDr. Jan Krtička, jednatel 

Uchazeč1 

Název 

 

 

 

 

Sídlo/místo podnikání  

 

 

Adresa pro poštovní styk 

 

Právní forma uchazeče / 

spisová značka 

v obchodním rejstříku 

 

IČ / DIČ 

 

 

 

                                                   

1 V případě Sdružení (ve smyslu § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) musí být 

Krycí list vyplněn všemi členy Sdružení, vč. uvedení uchazeče, resp. osoby oprávněné jednat za Sdružení 

http://www.scio.cz/
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Osoba oprávněná jednat 

jménem uchazeče 

 

 

 

Kontaktní osoba 

 

 

 

Telefon /  

Fax /  

E-mail 

 

 

 

 

 

Podpis nabídky 

 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení, 

funkce 

 

 

 

 

Razítko, datum  
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 

 

Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Společnost: [doplní uchazeč] [identifikační údaje ve smyslu § 17 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách], zastoupená [doplní uchazeč] [identifikační údaje 

statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce] 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„[doplní uchazeč]“, 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, 

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,  
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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. 

 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom 

všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

 

 

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 

 

          podpis 

-------------------------------------------                    

                                                                               Název uchazeče, jméno a příjmení, funkce 


		2014-07-29T16:30:19+0200
	JUDr. Tomáš Nevečeřal




