
 

                                                                                                                             

Reg. číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Název projektu: Oborová knihovna zem
Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace 

Název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Identifika ční údaje o zadavateli:

Název zadavatele: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Sídlo zadavatele: Výzkumník

Právní forma: Společnost s

Zastoupena: Ing. Ond

IČ: 26788462

DIČ: CZ699002721

Kontaktní osoby: Ing. Ond

Veronika Miklíková, tel. 583
e-mail: 

2. PREAMBULE 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn
i technických podmínek objednatele, vymezujících p
nezbytných pro vypracování a podání nabídky (dále jen „
veřejné zakázky v jednacím ř
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o ve
,,zákon“) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

CZ.1.05/3.2.00/12.0236 
Název projektu: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (SLARA)

ní program Výzkumu a vývoje pro inovace  

řejné zakázky: „ Elektronické informa ční zdroje“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

ní údaje o zadavateli: 

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 

Výzkumníků 267, 788 13, Rapotín 

čnost s ručením omezeným 

Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti 

26788462 

CZ699002721 

Ing. Ondřej Kopp, tel. 583 392 127, e-mail: ondrej.kopp@vuchs.cz

Veronika Miklíková, tel. 583 392 117,  
mail: veronika.miklikova@vuchs.cz 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavk
objednatele, vymezujících předmět veřejné zakázky v

ní a podání nabídky (dále jen „zadávací dokumentace“
jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 zákona ve spojení s § 23 odst. 4) 

. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších p
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SLARA) 

ní zdroje“  

ondrej.kopp@vuchs.cz 

, požadavků, obchodních 
ejné zakázky v podrobnostech 

zadávací dokumentace“) na plnění 
ve spojení s § 23 odst. 4) 
ějších předpisů (dále jen 



 

Tato veřejná zakázka je zadávána v
Výzkumu a vývoje pro inovace (dále jen „
strukturální fondy, odkaz OP VaVpI a vnit
veřejných zakázek (dále jen „

Uchazeč bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet 
strukturálních fondů stanovené P
OP VaVpI, Manuálem vizuální identity a na
relevantních dokumentech týkajících se dan
v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech, vztahujících se k
zakázce. 

3. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je služba za
informačních zdrojů (vědeckých informa
období 5 let. Popis a rozsah ve
v obchodních podmínkách (P
provozní podpora pro zpřístupn
po dobu trvání licence, odborné konzultace a zajišt
předmětu veřejné zakázky také ostatní práce a výkony touto výzvou vysloven
uchazeč z titulu budoucího poskytovatele služeb v
svoje odborné znalosti a zkušenosti, že jejich provedení je nutné pro 
zakázky v rozsahu tohoto zadání.

Obchodní firma Albertina icome Praha s.r.o., která je v
autorizovaným dodavatelem zajiš
skutečnost potvrzeními vydavatel
proto bude za účelem realizace této zakázky oslovena práv

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
64216200-5 (Elektronické informa

4. Předpokládaná hodnota: 27

5. Obchodní a platební podmínky, nabídková cena

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace p
formou a strukturou návrhu smlouvy (p
součástí tohoto dokumentu a uchaze
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obchodních podmínkách, avšak obchodní podmínky 
nabídnuté dodavatelem již nelze jednostrann

Nabídkovou cenu stanoví dodavatel v
způsobem uvedeným v připojeném návrhu smlouvy (P
požadované položky této př
nabídkovou cenu stanoví jako sou
uvede dodavatel také v Krycím listu nabídky (p
cenu uvede dodavatel ve struktu
sazbě a nabídková cena včetně

ejná zakázka je zadávána v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů opera
vývoje pro inovace (dále jen „pravidla OP VaVpI“ dostupná na www.msmt.cz

strukturální fondy, odkaz OP VaVpI a vnitřní předpisy zadavatele týkajícími se zadáván
ejných zakázek (dále jen „vnitřní předpisy“). 

domí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu program
 stanovené Příručkou pro příjemce finanční podpory z opera

OP VaVpI, Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech 
relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména 

zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech, vztahujících se k

ejné zakázky je služba zajišťující on-line přístupy do 10 různých elektroni
ědeckých informačních databází) a min. 120 titulů

. Popis a rozsah veřejné zakázky na službu je uveden v připojeném návrhu smlouvy 
ních podmínkách (Příloha č. 1,2). Součástí předmětu veřejné zakázky je technická a 

řístupnění k elektronickým informačním zdrojům oprávn
po dobu trvání licence, odborné konzultace a zajištění školení pro uživatele. Dále jsou sou

akázky také ostatní práce a výkony touto výzvou vysloven
titulu budoucího poskytovatele služeb věděl, vědět měl nebo mohl v

svoje odborné znalosti a zkušenosti, že jejich provedení je nutné pro řádné spln
rozsahu tohoto zadání. 

Obchodní firma Albertina icome Praha s.r.o., která je v České republice jediným exkluzivním 
autorizovaným dodavatelem zajišťovaných elektronických informačních zdroj

nost potvrzeními vydavatelů o exkluzivitě, které jsou uvedeny v příloze 
elem realizace této zakázky oslovena právě tato společnosti.  

řejné zakázky je vymezena CPV kódem: 
5 (Elektronické informační služby). 

7 272 727 Kč bez DPH. 

Obchodní a platební podmínky, nabídková cena 

ást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky, a to 
formou a strukturou návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace), který je 

ástí tohoto dokumentu a uchazeč je použije pro zpracování své nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obchodních podmínkách, avšak obchodní podmínky 
nabídnuté dodavatelem již nelze jednostranně měnit. 

Nabídkovou cenu stanoví dodavatel v české měně (Kč). Nabídková cena bude stanovena 
řipojeném návrhu smlouvy (Přílohy č. 1). Dodavatel vyplní všechny 

požadované položky této přílohy, do kterých uvede ceny za jednotlivé produkty a celkov
nabídkovou cenu stanoví jako součet těchto cen. Takto stanovenou celkovou nabídkovou cenu 

Krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Nabídkovou 
cenu uvede dodavatel ve struktuře: nabídková cena bez DPH, výše DPH odp

četně DPH.  
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ů operačního programu 
www.msmt.cz, odkaz 

edpisy zadavatele týkajícími se zadávání 

požadavky na publicitu programů 
operačního programu 

. 1828/2006, a to ve všech 
či postupu, tj. zejména 

zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech, vztahujících se k dané 

různých elektronických 
a min. 120 titulů z Ebrary books na 

ipojeném návrhu smlouvy – 
ejné zakázky je technická a 

m oprávněným uživatelům 
ní školení pro uživatele. Dále jsou součástí 

akázky také ostatní práce a výkony touto výzvou vysloveně neuvedené, avšak 
l nebo mohl vědět s ohledem na 

řádné splnění veřejné 

eské republice jediným exkluzivním 
ních zdrojů, doložila tuto 

říloze č. 6 této výzvy, 
 

edkládá obchodní a platební podmínky, a to 
. 2 zadávací dokumentace), který je nedílnou 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obchodních podmínkách, avšak obchodní podmínky 

). Nabídková cena bude stanovena 
. 1). Dodavatel vyplní všechny 

ílohy, do kterých uvede ceny za jednotlivé produkty a celkovou 
chto cen. Takto stanovenou celkovou nabídkovou cenu 

. 1 zadávací dokumentace). Nabídkovou 
e: nabídková cena bez DPH, výše DPH odpovídající příslušné 



 

Nabídková cena musí být dodavatelem stanovena jako cena pevná, obsahující veškeré náklady 
nezbytné k řádnému splnění p
cena musí být stanovena také s
inflace. 

Překročení či snížení nabídkové ceny je možné pouze v
podpisu smlouvy, nebo v prů
Nabídková cena však ani v takovém p
DPH. 

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

6. Doba a místo realizace zakázky:¨

Doba plnění: viz obchodní podmínky „Smlouva o zajišt

Místo plnění: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumník

7. Zadávací lhůta: 

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchaze
43 zákona) a začíná běžet okamžikem sk

8. Požadavky k prokázání kvalifikace 

Uchazeč je povinen prokázat spln

8.1. Splnění kvalifikace pro pln

a) splnění základních kvalifika
b) splnění profesních kvalifika
c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finan

zakázku. 

8.2. Obecné požadavky k prokázání 

a) zvláštní způsoby prokázání kvalifikace:
- použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatel

- certifikátem vydaným v
zákona, § 134 odst. 1 zákona a § 140 odst. 

b) pravost a stáří doklad
- dodavatel prokazuje spln

ověřené kopii, 
- doklady prokazující spln

z obchodního rejst
- pokud zadavatel požaduje v

čestného prohlášení dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat údaje zadavatelem 
požadované a musí být podepsáno osobou oprávn

- pokud za uchaze
předložená plná moc v

c) změny v kvalifikaci 

Nabídková cena musí být dodavatelem stanovena jako cena pevná, obsahující veškeré náklady 
ění předmětu veřejné zakázky (veškeré poplatky, cla apod.). Nabídková 

novena také s přihlédnutím k případnému vývoji měnových kurz

i snížení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období po podání nabídky do 
průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke zm
takovém případě nesmí překročit celkovou částku

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

Doba a místo realizace zakázky:¨ 

: viz obchodní podmínky „Smlouva o zajištění elektronických informa

ní: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín 

ta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 15
žet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídky. 

prokázání kvalifikace  

 je povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději do lhůty pro podání nabídky

ní kvalifikace pro plnění této veřejné zakázky se rozumí prokázání:

ní základních kvalifikačních předpokladů stanovaných podle §53 odst. 1)
ní profesních kvalifikačních předpokladů stanovených podle §54 písm. a) a

estného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit ve

prokázání kvalifikace  

soby prokázání kvalifikace: 
použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – podle § 125 

certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatel
zákona, § 134 odst. 1 zákona a § 140 odst. 1 zákona, 

í dokladů: 
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady předloženými v

doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpoklad
obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky,

pokud zadavatel požaduje v rámci prokázání kvalifikace předložení prohlášení nebo 
estného prohlášení dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat údaje zadavatelem 

požadované a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 
pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v

edložená plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii, 
kvalifikaci – řídí se ustanovením § 58 zákona. 
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Nabídková cena musí být dodavatelem stanovena jako cena pevná, obsahující veškeré náklady 
ejné zakázky (veškeré poplatky, cla apod.). Nabídková 

ěnových kurzů či míry 

období po podání nabídky do 
ejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. 

částku 27 272 727Kč bez 

ní elektronických informačních zdrojů“ 

 

15 kalendářních dnů (§ 

ty pro podání nabídky.  

ejné zakázky se rozumí prokázání: 

stanovaných podle §53 odst. 1) zákona; 
 stanovených podle §54 písm. a) a b); 

sobilosti splnit veřejnou 

podle § 125 - § 127 zákona 

fikovaných dodavatelů – podle § 133 

edloženými v originále nebo 

ních předpokladů a výpis 
dni podání nabídky, 

edložení prohlášení nebo 
estného prohlášení dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat údaje zadavatelem 

nou jednat jménem či za uchazeče, 
 plné moci, musí být v nabídce 



 

8.3. Splnění požadavků na kvalifikaci 

8.3.1. Splnění základních 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 1) zákona spl
uchazeče, 

a) který nebyl pravomocn
zločinecké skupiny, trestný 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, p
podvodu, úvěrového podvodu, v
účastenství na takovém trestném 
takového trestného č
tato právnická osoba, tak její statutá
statutárním orgánem dodavatele 
osoba, musí tento př
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
účast zahraniční právnická osoba pros
předpoklad podle tohoto písmene spl
organizační složky, tento základní kvalifika
ve vztahu k území Č

b) který nebyl pravomocn
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních p
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
musí tuto podmínku spl
každý člen statutárního orgánu, a je
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
právnické osoby; podává
prostřednictvím své organiza
vedle uvedených osob rovn
předpoklad musí dodavatel spl
svého sídla, místa podnikání 

c) který v posledních 3 letech nenaplnit skutkovou podstatu jednání nekalé sout
podplácení podle zvláštního právního p

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolve
že majetek nepostač
proto, že majetek byl zcela neposta
právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny da
v zemi sídla, místa podnikání 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve
v České republice, tak v

ů na kvalifikaci  

ní základních kvalifikačních předpokladů 

ustanovením § 53 odst. 1) zákona splňuje základní kvalifika

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prosp
inecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupin

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepř
rového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

astenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad spl
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
ní právnická osoba prostřednictvím své organiza

edpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovn
ní složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel spl

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

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních př

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatel 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad spl
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

podává-li nabídku či žádost o účast zahranič
ednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene spl

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifika
edpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k

svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

ch 3 letech nenaplnit skutkovou podstatu jednání nekalé sout
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

i jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolven
mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

likvidaci,  

evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojišt
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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tohoto písmene splňovat 
ní složky; tento základní kvalifikační 

eské republiky, tak k zemi 

ch 3 letech nenaplnit skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

ěhlo insolvenční řízení, 
ní návrh nebyl zamítnut proto, 

ízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

ové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

ejné zdravotní pojištění, a to jak 
 dodavatele, 



 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe
na státní politiku zam
podnikání či bydliště

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn
pravomocně uloženo kárné opat
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné zp
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
nebo jiné osoby odpovídající za 
osoby, 

j) který není veden v rejst

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn
nelegální práce podle zvláštního právního p

Dodavatel prokáže spln
předložením: 

a) výpisu/ů z evidence rejst

b) potvrzení finančního ú
odst. 1) písm. f)) zákona (p

c) potvrzení příslušných orgán

d) čestného prohlášení 
zadávací dokumentace).

8.3.2. Splnění profesních kvalifika

Dodavatel prokáže splně

a) výpisu z obchodního rejst
pokud je v ní zapsán 

b) dokladu o oprávně
odpovídajícímu předm
živnostenské oprávně

8.3.3. Uchazeč je povinen v
čestné prohlášení o své ekonomické a finan
(příloha č. 5 zadávací dokumentace).

9. Hodnocení nabídky 

Veřejná zakázka je zadávána jedinému zájemci, a proto nehodnotící kritéria neuvádí.

10. Požadavky na předložení a zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat: 

- Identifikační údaje uchaze
dokumentace). 

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v

i bydliště dodavatele, 

posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, 
 uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpis

písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
; pokud dodavatel vykonává tuto činnosti prostřednictvím odpov

nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento p

rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožn
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů

evidence rejstříku trestů – dle § 53 odst. 1) písm. a) a b) zákona

čního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením (§ 53 
odst. 1) písm. f)) zákona (příloha č. 3 zadávací dokumentace) 

íslušných orgánů či institucí – dle § 53 odst. 1) písm. h) zákona

estného prohlášení – dle § 53 odst. 1) písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona (p
zadávací dokumentace). 

ní profesních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 p

obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
ní zapsán - § 54 odst. a) zákona, 

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních p
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující p
živnostenské oprávnění či licenci – p § 54 písm. b) zákona. 

 je povinen v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona v
estné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit

. 5 zadávací dokumentace). 

ejná zakázka je zadávána jedinému zájemci, a proto nehodnotící kritéria neuvádí.

edložení a zpracování nabídky 

ní údaje uchazeče – vyplněný „Krycí list nabídky“ (příloha 
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který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku 
eské republice, tak v zemi sídla, místa 

 potrestán, či mu nebylo 
ředpisů, je-li podle § 54 

sobilosti podle zvláštních právních 
ednictvím odpovědného zástupce 

innost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 

ejných zakázek, 

 uložena pokuta za umožnění výkonu 

edpokladů dle § 53 odst. 1) 

dle § 53 odst. 1) písm. a) a b) zákona 

estným prohlášením (§ 53 

zákona 

dle § 53 odst. 1) písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona (příloha č. 3 

ů dle § 54 předložením: 

jiné obdobné evidence, 

podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
éna doklad prokazující příslušné 

ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona v nabídce předložit 
sobilosti splnit veřejnou zakázku 

ejná zakázka je zadávána jedinému zájemci, a proto nehodnotící kritéria neuvádí. 

Krycí list nabídky“ (příloha č. 1 zadávací 





 

Příloha č. 1 
Formulář „Krycí list nabídky“ 

Reg. číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Název projektu: Oborová knihovna zem
Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace 

DODAVATEL 

Sídlo (celá adresa včetně PS

Právní forma 

Identifikační číslo 

Daňové identifikační číslo

Kontaktní osoba 

Tel. číslo ……..

Nabídková cena celkem v Kč

Datum:……………….. 2013 

  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku 

„Elektronické informační zdroje“ 

íslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236 
Název projektu: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (SLARA)

ní program Výzkumu a vývoje pro inovace  

…. 

etně PSČ) 
 

 

 
 

ční číslo 
 

 ……. 

…….. E-mail ……..

Kč bez DPH ………. 

………………………
podpis oprávně
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lského aplikovaného výzkumu (SLARA) 

…….. 

……………………….. 
podpis oprávněné osoby dodavatele 



 

Příloha č. 2 
Obchodní podmínky „Návrh smlouvy“

Smlouva o zajišt
uzavřená ve smyslu ustanovení § 262 zákona 

1. Smluvní strany 

1.1. Dodavatel 

Obchodní firma: 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

 

Tel: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Firma je zapsaná v obchodním rejst

(dále jen „dodavatel“) 

1.2. Odběratel 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

Tel: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

(dále jen „odběratel“) 

Obchodní podmínky „Návrh smlouvy“ 

Smlouva o zajištění elektronických informačních zdrojů
ená ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

Albertina icome Praha s.r.o.

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

49612158 

CZ49612158 

…………………………………………….
číslo účtu………………………………….

obchodním rejstříku, vedeném ………….., oddíl……, vložka…………….

AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.

 
Výzkumníku 267, 788 13, Rapotín

Ing. Ondřej Kopp, jednatel spole

583392127

26788462

CZ699002721

107-3547990267/0100
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ních zdrojů 
. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění 

Albertina icome Praha s.r.o. 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………. 
tu…………………………………. 

íku, vedeném ………….., oddíl……, vložka……………. 

AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.  

Výzkumníku 267, 788 13, Rapotín 

ej Kopp, jednatel společnosti 

583392127 

26788462 

CZ699002721 

3547990267/0100 



 

2. Prohlášení smluvních stran

2.1. Odběratel je řešitelem projektu s
výzkumu (SLARA, identifika
v rámci Prioritní osy 5.3 Opera
jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a t
„MŠMT“). 

2.2. Dodavatel prohlašuje, že není v
vztahu k poskytovateli rozhodnuto o zp

2.3. Dodavatel je smluvním partnerem zahrani
a zároveň je oprávněný autorizovaným distributorem jejich produkt
této smlouvy, poskytovat licence k

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zajišt
(dále jen „produkty“) pro odb
uvedeným v příloze 2 (dále jen „instituce“) formou
vydavatelů v období 5 let. 
zpřístupnění elektronickým informa
trvání licence, odborné konzultace a spolu
součástí předmětu také ostatní práce a výkony touto smlouvou výslovn
dodavatel věděl, vědět měl nebo mohl v
jejich provedení je nutné pro ř

 

4. Smluvní vztahy 

4.1. Dodavatel se zavazuje zpřístupnit produkty 
podepsané odběratelem dodavateli
pokuta ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

4.2. Vzhledem k charakteru předm
autorským právem) se na užití produkt vztahuje ustanovení licen
vydavatele. Licenční podmínky jsou 
konkrétních online služeb. V
dodavatel zprostředkuje jejich podpis. Nespušt
z důvodu nepodepsání licenč
považovat za prodlení.  

4.3. Dodavatel neodpovídá za to, jak aktuální a kvalitní informace jsou ve zp
informačních zdrojích k dispozici. Dodavatel rovn
v přístupech k informačním zdroj
svých povinností. 

4.4. V případě vzniku poruchy v
z důvodu vzniklých na straně
k co nejrychlejšímu odstraně
e-mailem na adresu support@aip.cz

porušil své povinnosti a nápravu nesjednal do stanované lh
pokuta ve výši 50 000,-Kč za každý zapo
na nedostupnost každého z poskytovaných zdroj

  

Prohlášení smluvních stran 

ešitelem projektu s názvem Oborová knihovna zemědělského aplikovaného 
výzkumu (SLARA, identifikační kód CZ.1.05/3.2.00/12.0236, dále jen „projekt SLARA“) 

rámci Prioritní osy 5.3 Operačního programu Výzkumu a vývoje pro inovace (OP VaVpI), 
ídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen 

Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku a není proti němu vedeno insolvenční 
poskytovateli rozhodnuto o způsobu řešení úpadku v insolvenčním ř

Dodavatel je smluvním partnerem zahraničních vydavatelů uvedených v
ný autorizovaným distributorem jejich produktů a má právo, podle pod

licence k uvedeným produktům v ČR. 

tem smlouvy je zajištění elektronických informačních zdrojů uvedených v
pro odběratele. Produkty jsou poskytovány spolupracujícím institucím 

íloze 2 (dále jen „instituce“) formou online přístupu k server
let. Součástí předmětu smlouvy je technická a provozní podpora pro 

ní elektronickým informačním zdrojům oprávněným uživatelům institucí po dobu 
trvání licence, odborné konzultace a spolupráce při zajištění školení pro uživatele. Dále jsou 

tu také ostatní práce a výkony touto smlouvou výslovně
ěl nebo mohl vědět s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti, že 

nutné pro řádné splnění smlouvy. 

zpřístupnit produkty do 10 pracovních dnů ode dne doru
ratelem dodavateli. Pro případ porušení tohoto závazku se sjednává smluvní 

smluvní ceny za každý den prodlení. 

ředmětu smlouvy (obsah elektronických informačních zdroj
autorským právem) se na užití produkt vztahuje ustanovení licenčních podmínek odpovídajícího 

ní podmínky jsou zveřejněny jednotlivými vydavateli na www stránkách 
. V případě, že vydavatel požaduje podepsání licen

edkuje jejich podpis. Nespuštění přístupů online přístupu k 
sání licenčních smluv oprávněnými zástupci spolupracujících institucí nelze 

Dodavatel neodpovídá za to, jak aktuální a kvalitní informace jsou ve zp
dispozici. Dodavatel rovněž neodpovídá za případnou existenci poruch 

ním zdrojům či jejich dočasnou nedostupnost, kterou nezavinil porušením 

poruchy v přístupu k informačním zdrojům či jejich doč
na straně vydavatele je dodavatel povinen poskytnout sou

co nejrychlejšímu odstranění takové poruchy, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady 
support@aip.cz nebo telefonicky do sídla dodavatele. Pokud by dodavatel 

a nápravu nesjednal do stanované lhůty 48 hodin, sjed
č za každý započatý den prodlení na straně dodavatele.

poskytovaných zdrojů. 
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ě ělského aplikovaného 
, dále jen „projekt SLARA“) 

ního programu Výzkumu a vývoje pro inovace (OP VaVpI), 
České republiky (dále jen 

ční řízení, a že není ve 
ním řízení. 

 uvedených v příloze 1 smlouvy 
 a má právo, podle podmínek 

 uvedených v příloze č. 1 
ratele. Produkty jsou poskytovány spolupracujícím institucím 

serverům uvedených 
tu smlouvy je technická a provozní podpora pro 

ným uživatelům institucí po dobu 
ní školení pro uživatele. Dále jsou 

tu také ostatní práce a výkony touto smlouvou výslovně neuvedené, avšak 
ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti, že 

 ode dne doručení smlouvy 
ípad porušení tohoto závazku se sjednává smluvní 

čních zdrojů je chráněn 
ních podmínek odpovídajícího 

ny jednotlivými vydavateli na www stránkách 
, že vydavatel požaduje podepsání licenčních podmínek, 

 serverům vydavatelů 
nými zástupci spolupracujících institucí nelze 

Dodavatel neodpovídá za to, jak aktuální a kvalitní informace jsou ve zpřístupňovaných 
padnou existenci poruch 

asnou nedostupnost, kterou nezavinil porušením 

i jejich dočasné nedostupnosti 
vydavatele je dodavatel povinen poskytnout součinnost směřující 

hodin od nahlášení závady 
nebo telefonicky do sídla dodavatele. Pokud by dodavatel 

, sjednává se smluvní 
 dodavatele. Pokuta je vázána 



 

 

5. Cena a platební podmínky 

5.1. Cena za plnění v rámci této smlouvy je cenou smluvní mezi odb
dle přílohy 1, která je splatná jednorázov
dohodly, že celková smluvní cena v
cena je pevná, konečná a nepř

5.2. Odběratel uhradí smluvní cenu na základ
se splatností 30 dnů ode dne jeho doru
všechny náležitosti řádného ú
ustanovení. Faktura musí dále obsahovat identifika
registrační číslo projektu. Konkrétn
CZ.1.05/3.2.00/12.0236. V 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zp
prodlení se splatnosti; lhůta splatnosti po
doplněného či opraveného dokladu.

5.3. Vzhledem k tomu, že předm
okamžik převedení finančních prost
smluvní strany, že dodavatel vystaví fakturu na základ
dodavateli neprodleně po př
účet odběratele. Pokud k písemné výzv
dodavatel právo dočasně ukon
datem zdanitelného plnění. 

5.4. Pro případ prodlení odběratele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny za každý den prodlení, kter
k jejímu zaplacení. 

6. Další povinnosti smluvních stran

6.1. Dodavatel bere na vědomí, že p
SLARA  reg. kód CZ.1.05/3.2.00/12.0236
(OP VaVpI), a proto se za podmínek stanovených touto smlouvu, v
při vynaložení veškeré potřebné pé

a) umožnit všem subjektů
veřejná zakázka zadána na základ
s plněním této dodávky, a to po dobu danou právnímu p
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon 
však do 31. 12. 2021 a po tuto dobu doklady související s
Odběratel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukon
poskytovatele výše uvedené dokumenty bezplatn

b) jak osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona 
správě, v platném znění, spolup
orgánu Operačního programu Výzkumu a vývoje pro inovace p
smluv a souvisících dokument
(např. obchodní tajemství, utajované skute
požadavky kladené právními p
522/1991 Sb., o státní kontrole, v

c) Využil-li dodavatel služeb subdodavatel
umožnit řídícímu orgánu Opera
subdodavatelů poskytovat

 

rámci této smlouvy je cenou smluvní mezi odběratelem a dodavatelem ve výši 
ílohy 1, která je splatná jednorázově za celé období plnění dle článku 3. 

dohodly, že celková smluvní cena včetně DPH bude činit………………….Kč
ná a nepřekročitelná. 

ratel uhradí smluvní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem 
 ode dne jeho doručení odběrateli. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat 
ádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných 

Faktura musí dále obsahovat identifikační údaje projektu, tj. zejména název a 
íslo projektu. Konkrétně se jedná o název SLARA a reg. kód 

 případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
ů ě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do 
ůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doru

i opraveného dokladu. 

ředmět smlouvy je hrazen z OP VaVpI a odběratel nem
čních prostředků od poskytovatele dotace na svů

vatel vystaví fakturu na základě písemné výzvy, kterou odb
 po převedení příslušných finančních prostředků poskytovatelem dotace na 

písemné výzvě k fakturaci nedojde do 30 dní od spušt
ě ukončit poskytování přístupů. Datum vystavení faktury je zárove

 

ěratele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny za každý den prodlení, která je splatná do 10 dnů ode dne doru

Další povinnosti smluvních stran 

domí, že předmět smlouvy bude hrazen z finančních prost
CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Operačního programu Výzkumu 

(OP VaVpI), a proto se za podmínek stanovených touto smlouvu, v souladu s
i vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
kázka zadána na základě smlouvy hrazena, provést kontrolu doklad

ním této dodávky, a to po dobu danou právnímu předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 
četnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nej

však do 31. 12. 2021 a po tuto dobu doklady související s plněním této dodávky archivovat. 
ěn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od 

poskytovatele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; 

dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve
ění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit 

ního programu Výzkumu a vývoje pro inovace přístup i k
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních p

. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou spln
požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f)
522/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). 

li dodavatel služeb subdodavatelů, je ve smlouvách se svými subdodavateli povinen 
ídícímu orgánu Operačního programu Výzkumu a vývoj pro inovace kontrolu 

 poskytovatele v rozsahu článku výše uvedeného. 
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ratelem a dodavatelem ve výši 
lánku 3. Smluvní strany se 

………….Kč.  Sjednaná smluvní 

ového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem 
ový doklad (faktura) musí obsahovat 

ového dokladu ve smyslu příslušných zákonných 
ní údaje projektu, tj. zejména název a 

 se jedná o název SLARA a reg. kód 
, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 

ě, aniž se tak dostane do 
ovného doručení náležitě 

ěratel nemůže ovlivnit 
od poskytovatele dotace na svůj účet, dohodly se 

 písemné výzvy, kterou odběratel zašle 
 poskytovatelem dotace na 

fakturaci nedojde do 30 dní od spuštění přístupů, má 
. Datum vystavení faktury je zároveň 

ratele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% 
 ode dne doručení výzvy 

ních prostředků projektu 
ního programu Výzkumu a vývoje pro inovace 

souladu s pokyny odběratele a 

výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je 
 smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 

jejich archivaci (zákon 
řidané hodnoty), nejméně 

ním této dodávky archivovat. 
ní podle této smlouvy od 

ční kontrole ve veřejné 
ní kontroly, mj. umožnit řídícímu 

ístup i k těm částek nabídek, 
 podle zvláštních právních předpisů 

edpokladu, že budou splněny 
. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 

, je ve smlouvách se svými subdodavateli povinen 
ního programu Výzkumu a vývoj pro inovace kontrolu 



 

d) Dodavatel bere na vědomí a je seznámen s
finanční prostředky pro krytí výdaj
VaVpI, případně tyto náklady budou ozna
jednostranně od smlouvy odstoupit.

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Od smlouvy lze odstoupit vedle 
druhou stranou – a to doruč
sdělena skutečnost, v níž je spat
smlouvy se považují: prodlení odb
dodavatele se zpřístupněním produkt
platného insolventního zákona. 

7.2. veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být u
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají platnost originálu. Každý z
smlouvy obdrží jedno vyhotovení.

7.4. Nedílnou součástí smlouvy js
Příloha 1 ke smlouvě – produkty a ceny
Příloha 2 ke smlouvě – přehled institucí a produkt

Datum …………. 2013 

Za dodavatele 

……………………….. 

Ing. Vladimír Karen 

jednatel Albertina icome Praha s.r.o.

 

  

ědomí a je seznámen s tím, že v případě, že odběrateli nebudou p
edky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v

 tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má odb
 od smlouvy odstoupit. 

Od smlouvy lze odstoupit vedle čl. 6.2 také v případě podstatného porušení smluvních závazk
a to doručením písemného odstoupení od smlouvy druhé stran

níž je spatřování podstatné porušení smlouvy. Za po
smlouvy se považují: prodlení odběratele se zaplacením ceny přesahující 30 dn

ěním produktů odběrateli ve sjednané lhůtě nebo úpadek dodavatele dle 
platného insolventního zákona.  

ňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a podepsány 
nými zástupci obou smluvních stran. 

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají platnost originálu. Každý z
smlouvy obdrží jedno vyhotovení. 

ástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
produkty a ceny 
řehled institucí a produktů 

Datum …………….. 2013 

Za odběratele  

jednatel Albertina icome Praha s.r.o. 

…………………………….. 

Ing. Ondřej Kopp 
jednatel společnosti 
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ěrateli nebudou přiděleny 
realizace celého projektu v rámci OP 

sobilé, má odběratel právo 

 podstatného porušení smluvních závazků 
ením písemného odstoupení od smlouvy druhé straně, v němž bude 

ování podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení této 
esahující 30 dnů, prodlení 

 nebo úpadek dodavatele dle 

ny písemnou formou a podepsány 

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají platnost originálu. Každý z účastníků 

 



 

Příloha 1 ke smlouvě – Přehled produkt

Název produktu vydavatel 

CAB Abstracts 
Plus Collection 

CABI 

CAB Abstracts 
1973+ 

CABI 

CAB Abstracts 
Archive (1910-

1972) 
CABI 

CAB eBooks 
(2005-2007) 

CABI 

CABI Compendia 
(2013-2017) 

CABI 

FSTA 
Ovid 

Technologi
es 

OECD Agriculture 
Statistics 

OECD 

STM Cambridge 
Journals Online 

Cambridge 
University 

Press 

STM Archive – 
Hosting Fee 

Cambridge 
University 

Press 

ProQuest 
Agriculture Science 

Collection 
ProQuest 

Ebrary ebooks ProQuest 

 

ehled produktů a ceny  

Přehled produktů a ceny 

Počet inst. 
Cena v měně 

bez DPH 
Cena v Kč bez 

DPH 

7 
  

7 
  

7 
  

7 
  

7 
  

6 
  

7 
  

7 
  

7 
  

7 
  

6   
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bez 
Nákup/Předplatné 

P 

P 

N 

N 

N 

P 

N 

N 

P 

P 

N 



 

Přehled uživatelů za jednotlivé instituce

Název instituce Předpokládaný 

Agrovýzkum  25 

VULHM 54 

Zemědělský výzkum 20 

VŠÚO  30 

VUBHB 20 

Agritec 28 

VUPS 10 

 

Seznam použitých zkratek: 
Agrovýzkum -Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
VULHM -Výzkumný ústav lesního hospodá
Zemědělský výzkum  - Zemědělský výzkum spol. s.r.o.
VŠÚO -Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná
VUBHB -Výzkumný ústav bramborá
Agritec -Agritec Plant research s.r.o.
VUPS - Výzkumný ústav pivovarský a slada

 

Měnový kurz použitý pro přepočet na K
USD =      Kč 
 

Cena celkem bez DPH………………

DPH……….%...........................................

Cena CELKEM vč. DPH:…………

Podrobnější specifikace jednotlivých produkt
retrospektiva, možnosti vzdáleného p
případných údržbových poplatk
údaje). 

  

instituce: 

ředpokládaný počet 
uživatelů 

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

ělský výzkum spol. s.r.o. 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. 
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Agritec Plant research s.r.o. 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  

epočet na Kč  
 

Cena celkem bez DPH……………… Kč 

........................................... Kč 

. DPH:…………………. Kč 

jší specifikace jednotlivých produktů a podmínek jejich využívání odb
spektiva, možnosti vzdáleného přístupu, přístup k předplacenému obsahu po ukon

ípadných údržbových poplatků za dostupný obsah po ukončení licence a další podstatné relevantní 
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 a podmínek jejich využívání odběratelem: (dostupná 
edplacenému obsahu po ukončení licence, výši 

ení licence a další podstatné relevantní 



 

 
Příloha 2 ke smlouvě – Přehled institucí a zdroj

Název produktu Agrovýzkum  VULHM

CAB Abstracts 
Plus Collection 

1 

CAB Abstracts 
1973+ 

1 

CAB Abstracts 
Archive (1910-

1972) 
1 

CAB eBooks 
(2005-2007) 

1 

CABI 
Compendia 
(2013-2017) 

1 

FSTA 1 

OECD 
Agriculture 
Statistics 

1 

STM Cambridge 
Journals Online 1 

STM Archive – 
Hosting Fee 1 

ProQuest 
Agriculture 

Science 
Collection 

1 

Ebrary ebooks 1 

Seznam použitých zkratek: 
Agrovýzkum -Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
VULHM -Výzkumný ústav lesního hospodá
Zemědělský výzkum  - Zemědělský výzkum spol. s.r.o.
VŠÚO -Výzkumný a 
VUBHB -Výzkumný ústav bramborá
Agritec -Agritec Plant research s.r.o.
VUPS - Výzkumný ústav pivovarský a slada
  

titucí a zdrojů 

Přehled institucí a zdrojů 

VULHM  
Zemědělský 

výzkum 
VŠÚO VUBHB 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1  

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

ělský výzkum spol. s.r.o. 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. 
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Agritec Plant research s.r.o. 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  
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Agritec  VUPS 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 



 

Příloha č. 3 
Formulář „Čestné prohlášení k prokázání 

„Elektronické informa

Čestné prohlášení k prokázání spln

Já (my), níže podepsaný (í), čestn
splňuje základní kvalifikační př
zakázkách, v platném znění, a to tak, že:

c) v posledních 3 letech
podplácení podle zvláš

d) vůči jeho majetku neprobíhá 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven
že majetek nepostač
proto, že majetek byl zcela neposta
právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 

f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

g) nebyl v posledních 3 letech pravomocn
pravomocně uloženo kárné opat
písm. d) požadováno prokázání odb
pokud dodavatel vykonává tuto 
osoby odpovídající za 

h) není veden v rejstříku osob se 

i) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocn
nelegální práce podle zvláštního právního p

Dále prohlašuji (prohlašujeme) ve vztahu ke spot
nemá v evidenci daní zachyceny da

V………………....…….dne……

………………………………………………………….

Podpis (y) dodavatele v souladu s
Nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob 
oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (v
uvedení jména, příjmení a funkce 
podepisujícího/podepisujících) 
 

prokázání splnění základních kvalifikačních předpoklad

„Elektronické informa ční zdroje“  

prokázání splnění základních kvalifikačních p
dodavatele 

čestně prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodní firma) ……
ní předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona č.137/2006Sb., o ve

ní, a to tak, že: 

posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout
podplácení podle zvláštního právního předpisu40), 

i jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující41 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojiště
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán 
 uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpis

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních p
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

říku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožn
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu77). 

Dále prohlašuji (prohlašujeme) ve vztahu ke spotřební dani dle § 53 odst. 3 písm. b),
ceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani. 

…….dne………………………2013 

…………………………………………………………. 

souladu s výpisem z OR 
i osoby/osob 

jednat za dodavatele (včetně 
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ředpokladů dodavatele“ 

ních předpokladů 

firma) ……………….. 
.137/2006Sb., o veřejných 

nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

ěhlo insolvenční řízení, 
ní návrh nebyl zamítnut proto, 
ní, nebo nebyl konkurs zrušen 

nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

ejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

 potrestán či mu nebylo 
ředpisů, je-li podle § 54 

sobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
dného zástupce nebo jiné 

edpoklad na tyto osoby, 

 uložena pokuta za umožnění výkonu 

ební dani dle § 53 odst. 3 písm. b), že dodavatel 
 



 

Příloha č. 4 
Formulář ,,Prohlášení dle § 68“ 

„Elektronické informa

Společnost: ………………, se sídlem:……., I
která je uchazečem o veřejnou zakázku „Elektronické informa

předkládá 

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzv
v zadávací dokumentaci 

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před předložením informace k
včetně jejich příloh, 

2. při zpracování informace o
významným pro plnění této ve

3. je vázána celým obsahem n
(tato lhůta trvá 90 dní a za
nabídky), 

4. neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního p
143/2001 Sb., o ochraně hospodá
v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,

5. žádný z členů jeho statutárních orgán
zadavatele; v posledních t
statutárních orgánů: 

•  

•  

•  

6. není / je * akciovou společ
jeho akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnot
společnosti jsou: 

•  

•  

•  

7. kontaktní osobou dodavatele zmocn
je………………….., tel. ………………., e

„Elektronické informa ční zdroje“  

Prohlášení dle § 68 

, se sídlem:……., IČ………, zapsána v obchodním r
ejnou zakázku „Elektronické informační zdroje“ 

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k

 prohlašuje, že: 

edložením informace k kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací 

i zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem 
ění této veřejné zakázky, 

je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty podle § 43 zákona 
dní a začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lh

ře zakázanou dohodu podle zvláštního právního p
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákon

řejnou zakázkou, 

 jeho statutárních orgánů nepracoval/pracoval* v posledních t
posledních třech letech procovali u zadavatele následující 

není / je * akciovou společností; 
i vlastnící akcie o jmenovité hodnotě přesahující 10% základního kapitálu 

kontaktní osobou dodavatele zmocněnou k projednání otázek souvisejících s
…….., tel. ………………., e-mail …………………. 
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obchodním rejstříku u ……….., 

ě k podání nabídky a 

 seznámila se zadávací dokumentací 

ihlédla ke všem informacím a okolnostem 

ůty podle § 43 zákona 
žet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání 

e zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 
kterých zákonů, v platném znění) 

posledních třech letech u 
avatele následující členové jako 

esahující 10% základního kapitálu 

souvisejících s nabídkou 



 

8. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnosti a závaznost veškerých 
přiložených dokumentů. 

V ………………..dne……

 
  

podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnosti a závaznost veškerých 
 

…..dne………………. 

……………………………

jméno a příjmení:
funkce: 

Podpis (y) dodavatele
s výpisem z OR nebo jiné obdobné 
evidence či osoby/osob 
oprávněné/oprávn
dodavatele (včetn
příjmení a funkce 
podepisujícího/podepisujících)
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podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnosti a závaznost veškerých 

……………………….. 
podpis 

říjmení: 

(y) dodavatele v souladu 
OR nebo jiné obdobné 

i osoby/osob 
né/oprávněných jednat za 

četně uvedení jména, 
íjmení a funkce 

podepisujícího/podepisujících) 



 

Příloha č. 5 
Formulář „Čestné prohlášení dle § 50 odst. 

„Elektronické informa

Čestné prohlášení o ekonomické a finan

Já (my), níže podepsaný (í), čestn
kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona 
znění, a to tak, že je: 

ekonomicky a finan

V ………………..dne……

 
  

estné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c)“ 

„Elektronické informa ční zdroje“  

estné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

čestně prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodí firma) …………. spl
kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č.137ú2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

ekonomicky a finančně způsobilý plnit veřejnou zakázku.

…..dne………………. 

……………………………

jméno a příjmení:
funkce: 

Podpis (y) dodavatele v
s výpisem z OR nebo jiné obdobné 
evidence či osoby/osob 
oprávněné/oprávn
dodavatele (včetn
příjmení a funkce 
podepisujícího/podepisujících)
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sobilosti 

 prohlašuji (eme), že dodavatel (obchodí firma) …………. splňuje 
ejných zakázkách, v platném 

ejnou zakázku. 

……………………….. 
podpis 

říjmení: 

Podpis (y) dodavatele v souladu 
OR nebo jiné obdobné 

i osoby/osob 
né/oprávněných jednat za 

četně uvedení jména, 
íjmení a funkce 

podepisujícího/podepisujících) 



 

Příloha č. 6 
Potvrzení o exkluzivitě 

Viz přiložené soubory: 
• Potvrzení od vydavatele Ovid Technologies
• Potvrzení od vydavatele OECD
• Potvrzení od vydavatele Cambridge University Press
• Potvrzení od vydavatele ProQuest
• Potvrzení od vydavatele CABI

 

Potvrzení od vydavatele Ovid Technologies 
vydavatele OECD 

Potvrzení od vydavatele Cambridge University Press 
Potvrzení od vydavatele ProQuest 
Potvrzení od vydavatele CABI 
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