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Jak úspěšně podat nabídku do VZ

Systém vyhledávání a informování o veřejných zakázkách
AAA POPTAVKA.CZ <info@aaapoptavka.cz> in
fo@aaapoptavka.cz
Portál poskytuje informace o uveřejněných veřejných zakázkách
podlimitních a nadlimitních ministerstev a dalších vybraných institucí,
které mají za povinnost vypisovat a uveřejnit výběrová řízení.
ČZU v Praze odebírá nabídky v oborech svého působení (zemědělství,
lesnictví, účetnictví, projektový management apod.).
Informace o nabídkách jsou průběžně zasílány na zástupce center
projektů a tajemníky fakult.
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Příprava nabídky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky
Každý ze zadavatelů VŘ má svoji zadávací dokumentaci pro danou
veřejnou zakázku.
Nabídková cena s / bez DPH a výpočtem režijních nákladů (nutná
předkalkulace dle směrnice kvestora č.5/2012 ve znění novely č.1/2012
Provádění doplňkové činnosti).
Smlouva pro realizaci (vzor smlouvy definuje zadavatel).
Smlouvy se spoluuchazeči (v případě, že zakázka bude řešena v rámci 1
nabídky více uchazeči (dodavateli) veřejné zakázky).
Nabídka do VŘ se registruje do aplikace DMS Livelink.

Požadavky na prokázání kvalifikací za ČZU v Praze v rámci
výběrového řízení
Základní kvalifikační předpoklady:
1) Čestné prohlášení – v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách, §53
Základní kvalifikační předpoklady
2) Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
(ne starší 3 měsíce ke dni podání nabídky)
Výpis z rejstříku trestů za všechny osoby oprávněné jednat za uchazeče
(ne starší 3 měsíce ke dni podání nabídky)
3) Jmenovací dekret statutárnímu zástupci
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Požadavky na prokázání kvalifikací za ČZU v Praze v rámci
výběrového řízení
Profesní kvalifikační předpoklady
o@aaapoptavka.cz

1) Výpis z obchodního rejstříku, respektive
Zákon č. 111/1998 o vysokých školách
2) Výpis z rejstříku právnických osob ČSÚ (ne starší 3 měsíců)
3) Úplný výpis ze živnostenského rejstříku – zpravidla se kontroluje, zdali
splňuje ČZU potřebné kvalifikace pro danou zakázku v kontextu na
typy živnostenských oprávnění
4) Doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů

Požadavky na prokázání kvalifikací za ČZU v Praze v rámci
výběrového řízení
Ekonomická a finanční způsobilost:
1) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit
veřejnou zakázku

Technické kvalifikační předpoklady
Poinfo@aaapoptavka.cz

1) Seznam členů realizačního týmu s životopisy, prokazující příslušnou
odbornost, (kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání)
2) Čestné prohlášení se seznamem obdobně realizovanými zakázkami
3) Kopie uzavřených smluv k realizovaným zakázkám
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Další dokumenty
Smlouva o realizaci
Smlouva se subdodavateli
Ostatní přílohy
1) Čestné prohlášení o ne uzavření zakázané dohody
2) Čestné prohlášení Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele
3) Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
4) Čestné prohlášení o počtu listů
Zadávací dokumentace se zpravidla současně dodává v elektronické
podobě na „CD“

Schválení nabídky v rámci výběrového řízení
Poskytovatel definuje způsob pro komunikaci s uchazečem:
1) Dokumenty se vzájemně zasílají v listinné podobě
2) Prostřednictvím elektronické aplikace
Zpravidla je potřebné pro komunikaci zajistit elektronický podpis
statutárního zástupce, respektive plnou moc pro zástupce za
statutární orgán (ověřenou v elektronické podobě, s doložkami
podpisů)
Každý poskytovatel využívá individuálně portál pro zadávání veřejných
zakázek:
http://www.ezak.cz
http://www.gemin.cz
http://www.e-zakazky.czk.vz
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