Příloha 4a
Čestné prohlášení dle ust. § 62 odst.2 zákona
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY podle §53 odst.1 zákona č.137/2006Sb.
„Rekonstrukce ZŠ a MŠ“
Název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
Zastoupena:
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč je uchazečem:
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 (zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
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,
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) 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.
V ................................. dne ........................................
…………………………….
Razítko a podpis uchazeče
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha 4b
Čestné prohlášení dle ust. § 62 odst.1 zákona
EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST podle §50 odst. 1 písm. c
zákona č.137/2006Sb.
Název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
Zastoupena:
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč je uchazečem,
který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ“

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

…………………………….
Razítko a podpis uchazeče
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha 4c
Seznamy a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 zákona č.137/2006Sb.
„Rekonstrukce ZŠ a MŠ“
Název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
Zastoupena:
Já, níže podepsaný statutární orgán/člen statutárního orgánu dodavatele předkládám níže uvedené
seznamy a prohlášení ve smyslu ust. § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona:
a) 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:
Jméno a příjmení:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Pozn.: V případě, že žádný se statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů nepracoval u zadavatele,
proškrtněte.

b) máme formu akciové společnosti a předkládáme aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:
Jméno a příjmení:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Pozn.: V případě, že nejste akciovou společností, proškrtněte.

c) Prohlašuji, že jsem neuzavřel, ani neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

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

…………………………….
Razítko a podpis uchazeče
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
__________________________
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Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších
předpisů.

1

Příloha 4d
Čestné prohlášení dle ust. § 147a odst.1 písm.c zákona č.137/2006Sb.
SEZNAM SUBDODAVATELŮ DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ :
DIČ :
Zastoupena:
Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč je uchazečem:
který předloží v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou seznam subdodavatelů, jímž za plnění
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené
veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce (u zakázek, kdy doba plnění přesahuje 1 rok) na zakázce

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ“.
Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtách dle ustanovení §147a odst.5 zákona č.137/2006 Sb.
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu subdodavatelů.

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

…………………………….
Razítko a podpis uchazeče
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

