Oznámení
jednacího řízení s uveřejněním
Výzva k podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním
Veřejná zakázka

„Právní zastupování České republiky
při smírném řešení sporů a v rozhodčích a souvisejících řízeních
se švýcarským investorem KONSORTIUM OECONOMISMUS“

Identifikace zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
P.O.BOX 77
118 10 Praha 1
IČ: 00006947
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Stanislav Sluka
Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú. 3328-001/0710

Preambule:
Tato veřejná zakázka na služby je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním jako nadlimitní
podle § 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
Předběžné oznámení zadávacího řízení bylo zasláno do Informačního systému veřejných zakázek
dne 1.9.2008 a uveřejněno dne 5.9.2008 pod evidenčním číslem 60022076.
Oznámení o zakázce bylo zasláno do Informačního systému veřejných zakázek dne 13.2.2009
a bude uveřejněno pod evidenčním číslem 60022076.

Část A. - Informace pro zájemce o účast v jednacím řízení s uveřejněním (strana č.2 - 5)
Část B. - Kvalifikační dokumentace (strana č. 6 - 8)
Část C. - Osnova pro zpracování žádosti o účast (strana č. 9)
Část D. - Krycí list žádosti o účast (strana č. 10 - 11)
Část E. - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (strana č.12)
Část F. - Návrh smlouvy o poskytování právních služeb (samostatná příloha)
Část G. - Tabulky - prokázání technických kvalifikačních předpokladů (samostatná příloha)
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Část A.
Informace pro zájemce o účast
v jednacím řízení s uveřejněním

1. Předmět veřejné zakázky:

Zastupování České republiky při smírném řešení sporů
a v rozhodčích a v souvisejících řízeních ve sporech zahájených
švýcarským investorem KONSORTIUM OECONOMISMUS,
zastoupené zmocněncem panem Pavlem Traistou podle Dohody mezi
Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou
konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané
v Bernu dne 5. října 1990 (dále jen „Dohoda“).
Zmocněnec pan Pavel Traista jménem švýcarského konsorcia
uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši
710 mil. Kč
s příslušenstvím vůči České republice týkající se „garance“ vystavené
Státním fondem životního prostředí České republiky v roce 1996
v návaznosti na rozhodnutí ministra životního prostředí České
republiky. Porušení konkrétních článků Dohody v podání není
uvedeno.
Údajná škoda měla být způsobena v souvislosti se smlouvou o půjčce
na výše uvedenou částku uzavřenou dne 5.5.1999 mezi společností
ECO GAIA, a. s. (dlužník), a panem Pavlem Traistou, zástupcem
osob poskytujících úvěr (věřitel), kterou dlužník nesplácel a věřitel
nevyužil primárně sjednaného zajištění formou směnek. Česká
republika nebyla vůbec smluvní stranou této smlouvy o půjčce.
Smlouva o půjčce obsahuje pouze ustanovení, v němž dlužník
prohlašuje, že mu byla Státním fondem životního prostředí České
republiky poskytnuta příslušná garance.
Tato „garance“ vystavená Státním fondem životního prostředí v roce
1996, byla ovšem pravomocným rozhodnutím soudu II. stupně
zrušena ke dni 18.2.1999 , tedy 3 měsíce před uzavřením smlouvy
o půjčce.
CPV: 79100000-5 Právní služby

2. Místo plnění :

Česká republika a dle místa konání jednání v rámci smírného řešení
sporu, rozhodčích a souvisejících řízeních.

3. Doba plnění :

Od podpisu smlouvy o poskytování právních služeb na dobu
neurčitou (do skončení sporu smírem, vydáním konečného
a závazného rozhodnutí nebo do jiného finálního vyřešení sporu).
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4. Požadavky na formu
a obsah žádosti o účast:

Žádost o účast bude podána v uzavřené obálce, označené na přední
straně zřetelně nápisem „Jednací řízení s uveřejněním – Právní
služby
–
Spor
KONSORTIUM
OECONOMISMUS–
NEOTEVÍRAT– odd. 235/T“. Na obálce musí být uvedena
obchodní firma nebo název zájemce a adresa sídla.
Veškeré dokumenty musí být předloženy v písemné podobě,
v originále a 2 kopiích a musí být zpracovány a podány v českém
jazyce. Předkládá-li žádost o účast dodavatel se sídlem mimo území
České republiky, musí předložit doklady v původním jazyce
s úředním překladem do jazyka českého.
Jednotlivé listy žádosti o účast včetně příloh budou řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou, seřazeny podle závazné osnovy
pro zpracování žádosti o účast v části C tohoto oznámení) a pevně
svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci.
Krycí list žádosti o účast musí být podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele. Vzor tohoto krycího listu je uveden
v části D. tohoto oznámení.
Zájemci o účast v jednacím řízení s uveřejněním nenáleží žádná
úhrada nákladů, které vynaložil na vypracování žádosti o účast
v tomto jednacím řízení s uveřejněním.

5. Obchodní podmínky
vč. platebních podmínek:

S dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude
uzavřena Smlouva o poskytování právních služeb na dobu neurčitou
v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Obchodní podmínky, vč. platebních
podmínek bude obsahovat návrh smlouvy o poskytování právních
služeb, který bude obsahovat výzva k podání nabídek.
Návrh smlouvy je pro informaci obsažen v části F. tohoto oznámení.

6. Místo a lhůta pro podání
žádosti:

Žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním a požadované doklady
prokazující splnění kvalifikace budou doručeny doporučeně poštou
nebo předány osobně v podatelně zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
P.O.BOX 77
118 10 Praha 1
nejpozději do 18.3.2009 do 10,00 hodin.

7. Objektivní kriteria
pro výběr:

A. Znalost mezinárodního práva – váha 70 %
Dle části B. – Kvalifikační dokumentace – oddílu 3.a)
A.1. Celkový počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta
v rozhodčích řízeních před stálým mezinárodním rozhodčím orgánem
nebo mezinárodním rozhodčím soudem ustaveným ad hoc
- váha 20 %.
A.2.Celkový počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta před
mezinárodní arbitráží ve sporech podle dohod o podpoře a ochraně
investic - váha 30 %.
A.3.Počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta – stát před
mezinárodní arbitráží ve sporech podle dohod o podpoře a ochraně
investic - váha 50 %.
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B. Znalost českého práva – váha 30 %
Dle části B. – Kvalifikační dokumentace – oddílu 3.b)
B.1.Celkový počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta
v obchodních sporech před českými soudy nebo arbitrážními
orgány rozhodujícími podle českého práva v posledních třech letech..
– váha 40 %
B.2.Počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta v řízeních před

českými soudy, rozhodujícími podle českého práva, a to
v posledních třech letech, o nárocích věřitele vůči dlužníkovi
na základě smlouvy o půjčce podle zákona č. 40/1946 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouvy
o úvěru podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů nebo o nárocích vůči ručiteli na základě
poskytnutého ručení – váha 60 %.
----------

Vysvětlivky:
Hodnota vah A+B se rovná 100
Hodnota vah A1+A2+A3 se rovná 100
Hodnota vah B1+B2 se rovná 100

Zadavatel ve smyslu § 59 zákona posoudí prokázání kvalifikace.
Po posouzení kvalifikace zadavatel sestaví na základě ustanovení
§ 61 odst. 3 zákona pořadí zájemců podle míry naplnění úrovní
stanovených kriterií.
Maximální počet bodů v jednotlivých stanovených kriterií získá
zájemce, který uvede nejvyšší počet sporů. Druhé a další pořadí bude
ohodnoceno dle výpočtu:
100*uvedený počet sporů/nejvyšší počet sporů
8. Omezení počtu zájemců:
(dle § 29 odst. 3 zákona)

Zadavatel vyzve 3 zájemce k podání nabídek
(tj. první tři zájemce dle sestaveného pořadí).

9. Požadavek na omezení
rozsahu plnění
prostřednictvím
subdodavatele:
(dle § 44 odst. 6 zákona)

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby
veškeré hlavní činnosti vyplývající z povahy předmětu veřejné
zakázky byly plněny výhradně dodavatelem a nelze je tedy plnit
prostřednictvím subdodavatele. Konkrétně se tím myslí v oblasti
mezinárodního práva určení strategie vedení sporu, dále pak samotné
vedení sporu včetně zastupování během ústního jednání před
arbitrážním tribunálem, případně odvolacím soudem, a s tím
související komunikace s tribunálem (odvolacím soudem), zejména
tvorba podání a reakce na podání protistrany, vše týkající se oblasti
mezinárodního práva. To vše po celou dobu trvání sporu až do jeho
skončení smírem nebo pravomocným rozhodnutím nebo do jiného
finálního vyřešení, včetně případného vykonávacího řízení.
Prostřednictvím subdodavatele je možné plnit veškeré vedlejší
činnosti související s plněním předmětu této veřejné zakázky, a to
například: tlumočnické a překladatelské služby, obstarávání
podkladů, technické a organizační zajištění sporu, a dále v oblasti
českého práva podpůrné právní rozbory, rešerše, analýzy, informační
memoranda, vyhledávání a rozbor příslušné judikatury a odborných
komentářů, výklad právních norem nebo expertní posudky.
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Upozorňujeme na skutečnost, že seznam činností je pouze
demonstrativním výčtem a představuje přehled běžných úkonů
souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky.
Pokud bude dodavatel plnit veřejnou zakázku nebo prokazovat
splnění části kvalifikace (nebo oboje) prostřednictvím subdodavatele,
v krycím listu žádosti o účast uvede identifikační údaje
subdodavatele a doloží smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.
Smlouva bude obsahovat přesné vymezení činností, které bude
v souladu s podmínkami veřejné zakázky subdodavatel plnit.
V případě prokazování části kvalifikace subdodavatelem bude
smlouva obsahovat
přesné vymezení těchto kvalifikačních
předpokladů.
Dodavatel nemůže prokázat splnění kvalifikačních předpokladů
subdodavatelem nad rámec plnění veřejné zakázky prostřednictvím
subdodavatele.
10. Jiné informace:

Zájemce, který bude vyzván k podání nabídky, v nabídce:
a) prokáže formou čestného prohlášení, že převzetím zastupování
České republiky nedojde ke střetu zájmů dodavatele ve vztahu
k žalující straně ani ve vztahu k České republice. Střetem zájmů se
rozumí zejména, nikoliv však výlučně, následující skutečnosti:
(i) dodavatel nevede soudní ani jiné řízení proti České republice
nebo jejím orgánům,
(ii)dodavatel v posledních třech letech právně nezastupoval
protistranu v arbitrážních sporech, ve kterých Česká republika
vystupovala či vystupuje jako strana žalovaná nebo jako strana
žalující, a
(iii)dodavatel se v posledních třech letech ani žádným jiným
způsobem nepodílel na arbitrážních sporech uvedených
v bodu (ii). Jedná se především, nikoliv však výlučně, o tyto
druhy činností: poskytování poradenských služeb, znaleckých
služeb či jiných obdobných služeb protistraně, popřípadě
právním zástupcům protistrany.
b) předloží potvrzení České advokátní komory (ne starší než 30 dnů
od podání nabídky) o tom, že dodavatel, resp. statutární orgán –
společník nebyl disciplinárně trestán.

11. Komunikace:

12. Práva zadavatele:

,c) c) předloží doklad o složení jistoty ve výši Kč 3 000 000,-. Jednotlivé
formy poskytnutí jistoty budou popsány ve výzvě k podání
nabídky.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat
v českém jazyce.
Zadavatel zruší nebo může zrušit jednací řízení s uveřejněním
ve smyslu § 84 zákona.
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Část B.
Kvalifikační dokumentace
Splněním kvalifikace se rozumí splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesních
kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
a technických kvalifikačních předpokladů.
1. Základní a profesní
kvalifikační předpoklady:

Zájemce o účast v jednacím řízení s uveřejněním prokáže splnění
základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 zákona
a splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 a) a c)
zákona.
Pokud podává žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním více
zájemců společně, je každý z nich povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona
a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a c)
zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm.
b) až d) zákona musí prokázat všichni zájemci o účast společně.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.
Pokud podává žádost o účast více zájemců o účast společně, jsou
povinni předložit originál nebo ověřenou kopii smlouvy, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky.
Zahraniční zájemce o účast v jednacím řízení s uveřejněním prokazuje
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem a zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace
předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejich
úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

2. Ekonomické a finanční
kvalifikační předpoklady:

a) Zájemce předloží doklad o platném pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zájemcem třetí osobě s limitem pojistného plnění
ve výši minimálně Kč 100 mil. v originále nebo úředně ověřené
kopii.
b) Zájemce předloží originál nebo ověřenou kopii potvrzení banky,
u níž má zájemce veden běžný účet, o solventnosti zájemce
(ne starší než 6 měsíců). Ve formulaci potvrzení banky bude
uvedeno, že zájemce nemá závazky po lhůtě splatnosti, účet
nevykazuje debetní zůstatek, zájemce plní své závazky
ve stanovených termínech.
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3. Technické kvalifikační
předpoklady:

a)

Zájemce prokáže znalost mezinárodního práva veřejného
a soukromého tím, že uvede nejméně 3 spory, ve kterých zastupoval
klienta v rozhodčím řízení před stálým mezinárodním rozhodčím
orgánem nebo mezinárodním rozhodčím soudem ustaveným ad hoc.
Alespoň ve 2 případech se však musí jednat o zastupování klienta
před mezinárodní arbitráží ve sporech podle dohod o podpoře
a ochraně investic. Nejméně v 1 případě z minimálně 2 uvedených
sporů musí být zastupovanou stranou stát. Zájemce uvede pouze
případy, v nichž byl v posledních třech letech mezinárodním
arbitrážním tribunálem vynesen konečný rozhodčí nález nebo byl
spor jinak finálně ukončen (např. smírem). U jednotlivých případů
zájemce uvede v přehledné tabulce všechny následující údaje: data
počátku a ukončení sporu (tj. den, měsíc, rok), identifikaci sporných
stran, předmět sporu, rozhodčí orgán, dále kterou stranu zájemce
ve sporu zastupoval, jakým způsobem spor skončil a zda se jedná
o spor podle dohod o podpoře a ochraně investic. Zájemce není
povinen identifikovat sporné strany, pokud tomu brání závazek
mlčenlivosti. K případu, u něhož nebudou uvedeny všechny údaje
požadované výše, nebude při posuzování přihlíženo. Formát tabulky
k prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu uveden
v části G.

b) Zájemce prokáže znalost českého právního řádu a českého
prostředí tím, že doloží (i) nejméně 3 případy právního zastupování
klienta v obchodních sporech před českými soudy nebo
arbitrážními orgány
rozhodujícími podle českého práva
v posledních třech letech; (ii) nejméně ve 2 případech z minimálně
3 případů uvedených v bodu (i) se musí jednat o právní zastupování
klienta
v řízeních před českými soudy, rozhodujícími podle
českého práva, a to v posledních třech letech, o nárocích věřitele
vůči dlužníkovi na základě smlouvy o půjčce podle zákona
č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
nebo smlouvy o úvěru podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo o nárocích vůči ručiteli
na základě poskytnutého ručení (iii) v bodech (i) a (ii) uvede
zájemce pouze ty případy, v nichž již bylo v posledních třech letech
vyneseno pravomocné soudní rozhodnutí. U jednotlivých výše
uvedených případů zájemce uvede v přehledné tabulce všechny
následující údaje: data počátku a ukončení sporu (tj. den, měsíc,
rok), identifikaci sporných stran, předmět sporu (kauzu), soudní
nebo rozhodčí orgán, který ve věci rozhodl a dále kterou stranu
zájemce ve sporu zastupoval a jakým způsobem spor skončil.
Zájemce není povinen identifikovat sporné strany, pokud tomu
brání závazek mlčenlivosti. K případu, u něhož nebudou uvedeny
všechny údaje požadované výše, nebude při posuzování přihlíženo.
Formát tabulky k prokázání tohoto technického kvalifikačního
předpokladu uveden v části G.
c) Zájemce předloží osvědčení o vzdělání (vysokoškolský diplom
v oblasti práva) a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné
za poskytnutí služeb.
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d) Zájemce prokáže znalost cizích jazyků (především angličtiny)
na vysoké úrovni (např. prokázaná účast v mezinárodním
rozhodčím řízení vedeném v cizím jazyce, jazyková zkouška
na úrovni 3. stupně).
e) Zájemce musí být schopen zabezpečit překladatelskou službu.
Pokud zájemce bude překladatelskou službu zajišťovat
prostřednictvím subdodavatele, postupuje v rámci prokázání splnění
této části kvalifikace dle § 51 odst. 4 zákona.
f) Zájemce prokáže, že má vlastní právní kancelář v České republice
nebo ve Švýcarské konfederaci, která je součástí sítě právních
kanceláří, které ve svém názvu používají stejného názvu nebo
firmy. Zájemce prokáže, že kanceláře této sítě jsou umístěny
nejméně ve 4 státech, včetně České republiky a Švýcarské
konfederace, které jsou zároveň členy OECD a Úmluvy o uznávání
a výkonu cizích rozhodčích nálezů podepsané v roce 1958 v New
Yorku. Tento
kvalifikační
předpoklad
nelze prokázat
subdodavatelsky.
g) Zájemce prokáže, že alespoň 1 z advokátů, v právní kanceláři
umístěné v České republice nebo Švýcarské konfederaci nebo
v kanceláři, která je součástí sítě právních kanceláří působících pod
stejným názvem nebo firmou, a tato kancelář je umístěna
v členském státě OECD a Úmluvy o uznávání a výkonu cizích
rozhodčích nálezů podepsané v roce 1958 v New Yorku, byl nebo je
vedoucím právníkem týmu, který zastupuje klienta v mezinárodním
rozhodčím řízení zahájeném buď podle dohody o ochraně a podpoře
investic nebo na základě rozhodčí doložky před mezinárodním
rozhodčím tribunálem umístěným mimo území České republiky.
Tento kvalifikační předpoklad nelze prokázat subdodavatelsky.
Technické kvalifikační předpoklady podle písm. a), b), d), e), f) a g)
tohoto bodu budou v žádosti o účast prokázány formou čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či
za zájemce jmenovitě za každý z bodů pod písm. a), b), d), e), f) a g).
Součástí čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace podle
písm.a) a b) budou tabulky vyplněné podle vzoru uvedeného v části G.
tohoto oznámení. .
Součástí čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace podle
písm. f) bude seznam právních kanceláří, které splňují podmínky
uvedené v písm.f).

8

Část C.
Závazná osnova pro zpracování žádosti o účast
Pro jednotné zpracování žádost o účast zadavatel požaduje následující členění:
1. Krycí list (dle části D tohoto oznámení), obsahující též údaje pro výběr dle objektivních
kriterií
2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a c) zákona :
2.1. Výpis/y z evidence Rejstříku trestů
2.2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle části E.
tohoto oznámení)

2.3. Potvrzení příslušného finančního úřadu
2.4. Potvrzení příslušného orgánu - správy sociálního zabezpečení
2.5. Výpis z Obchodního rejstříku (pokud je zájemce v rejstříku zapsán)
2.6. Oprávnění k podnikání (Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii)
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů může nahradit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 odst. 1 zákona).

3. Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:
3.1. Doklad o platném pojištění (dle části B. odd. 2.a)
3.2. Potvrzení banky o solventnosti zájemce (dle části B. odd. 2.b)
4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů:
4.1. Čestné prohlášení o znalosti mezinárodního práva vč. tabulky - Přehled sporů
dle části B. odd. 3.a) - formát tabulky uveden v části G. tohoto oznámení
4.2.

Čestné prohlášení o znalosti českého práva vč. tabulky - Přehled sporů dle
části B. odd. 3.b) - formát tabulky uveden v části G. tohoto oznámení

4.3. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (dle části B. odd. 3.c)
4.4. Čestné prohlášení o znalosti cizích jazyků (dle části B. odd. 3.d)
4.5. Čestné prohlášení o schopnosti zabezpečit překladatelské služby (dle části
B.odd. 3.e)
4.6. Čestné prohlášení vč. seznamu právních kanceláří (dle části B.odd. 3.f)
4.7. Čestné prohlášení dle části B. odd. 3.g)
9

Část D.
Krycí list
žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním
Veřejná zakázka
„Právní zastupování České republiky při smírném řešení sporů a v rozhodčích a
souvisejících řízeních se švýcarským investorem KONSORTIUM OECONOMISMUS“
zadavatel: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15, IČ 00006947
Zájemce je:

právnickou osoboux)

fyzickou osobou x)

Identifikační údaje (právnická osoba):
Obchodní firma
nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):

Identifikační údaje (pokud se jedná o fyzickou osobu):
Obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Místo podnikání
popř. místo trvalého pobytu:
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):

Ostatní údaje:
Jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:

1.
2.
.....

Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
Fax:
e-mailová adresa:
Doplňující údaje:
Jedná se o společnou žádost o účast
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele
Bude zakázka plněna subdodavatelsky
(v případě že ano, uveďte % plnění)

...... %

Identifikační údaje subdodavatele:
Subdodavatel – právnická osoba x) :
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):
Subdodavatel – fyzická osoba x) :
Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):
x)

ANO x) NE x)
ANO x) NE x)
ANO x) NE x)

Nehodící se škrtněte
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Podklady pro výběr podle objektivních kriterií
A. Znalost mezinárodního práva (dle části B. Oznámení - Kvalifikační dokumentaci, bodu č. 3.a)
Počet sporů
Dílčí kriterium
A.1. Celkový počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta
v rozhodčím řízení před stálým mezinárodním rozhodčím orgánem
nebo mezinárodním rozhodčím soudem ustaveným ad hoc
(tzn. včetně sporů uvedených v A.2)

A.2. Celkový počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta před
mezinárodní arbitráží ve sporech podle dohod o podpoře a ochraně
investic
A.3. Počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta - stát před
mezinárodní arbitráží ve sporech podle dohod o podpoře a ochraně
investic (tzn. počet sporů z A.2)

B. Znalost českého práva (dle části B. Oznámení - Kvalifikační dokumentaci, bodu č. 3.b)
Počet sporů
Dílčí kriterium
B.1. Celkový počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta
v obchodních sporech před českými soudy nebo arbitrážními orgány
rozhodujícími podle českého práva v posledních třech letech
(tzn. vč. sporů uvedených v B.2)

B.2. Počet sporů, ve kterých dodavatel zastupoval klienta v řízeních před
českými soudy, rozhodujícími podle českého práva, a to
v posledních třech letech, o nárocích věřitele vůči dlužníkovi na
základě smlouvy o půjčce podle zákona č. 40/1946 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouvy o úvěru podle
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů nebo o nárocích vůči ručiteli na základě poskytnutého
ručení

Podávám/e žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme
podmínky jednacího řízení s uveřejněnním.

V ……......…dne ........…
............………………………………………………..
Podpis/y osob/y oprávněné/ných jednat jménem či za zájemce
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Část E.
Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f), g) i) Zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon“

Zájemce prohlašuje, že:
 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona)
 vůči jeho majetku neprobíhá 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
předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona)
 není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona)
 nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
a to jak v České republice, tak v zemí sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona)
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemí sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
(§ 53 odst. 1 písm. g) zákona)


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) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm.i)
zákona)

V .......................dne ...............

...............................................................
Podpis/y osob/y oprávněné/ných jednat jménem či za zájemce
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