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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč:
Obchodní firma/jméno:
IČ:
Sídlo:
zastoupen:
(dále jen „uchazeč“)

tímto v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka
a implementace informačního systému pro Danielson s.r.o“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou
společností Danielson s.r.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ: 274 30 529 (dále jen „zadavatel“), prohlašuje, že splňuje:
a) základní kvalifikační předpoklady vymezené v čl. 7 odst. 7.1 zadávací dokumentace k veřejné
zakázce (dále jen „ZD“),
b) profesní kvalifikační předpoklady vymezené v čl. 7 odst. 7.2 ZD,
c) ekonomické a finanční předpoklady vymezené v čl. 7 odst. 7.3 ZD a
d) technické kvalifikační předpoklady vymezené v čl. 7 odst. 7.4 ZD.
Uchazeč dále prohlašuje, že plně a bez výhrad akceptuje požadavek vyžadovaný zadavatelem podle
čl. 12 ZD, tj. před podpisem Smlouvy zadavateli předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
odpovědnost uchazeče za újmu způsobenou uchazečem zadavateli a/nebo třetí osobě a jež bude
splňovat veškeré požadavky zadavatele podle čl. 12 ZD.

V

dne

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč:
Obchodní firma/jméno:
IČ:
Sídlo:
zastoupen:
(dále jen „uchazeč“)
tímto v souladu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka
a implementace informačního systému pro Danielson s.r.o“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou
společností Danielson s.r.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ: 274 30 529 (dále jen „zadavatel“), prohlašuje, že předkládá:
 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele:
………………………… (uchazeč doplní identifikaci těchto osob; pokud žádné takové osoby
nejsou, uchazeč kolonku přeškrtne);
 má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
………………………… (uchazeč doplní identifikaci těchto osob; pokud žádné takové osoby
nejsou, uchazeč kolonku přeškrtne);
Uchazeč tímto dále čestně prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti s výše uvedenou zadávanou veřejnou zakázkou.

V

dne

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

