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Příloha č. 3 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 

 

Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace- Vodovod Petkovy 

 

Uchazeč: název dodavatele (doplní uchazeč) 

Sídlo:  (doplní uchazeč)   

IČ:  (doplní uchazeč)   

 

Ke dni podpisu tohoto dokumentu jménem uchazeče čestně prohlašuji, že výše uvedený uchazeč 

splňuje základní způsobilost pro plnění veřejné zakázky, neboť se jedná o dodavatele, který: 

 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve 

prospěch organizované zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu; 

b) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle obchodního zákoníku (§ 49); 

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 ani nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů; 

d) není v likvidaci;  

e) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele; 

f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) nemá nedoplatek na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele;  

h) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadován doklad ověřující 

odbornou způsobilost, zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních 

předpisů (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); 

j)  na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního 

týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo 

jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového 

řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z 

členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče 

 

Pokud je tímto dodavatelem právnická osoba, splňuje podmínku podle odstavce a) tato právnická 

osoba a zároveň statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, podává-

li nabídku dodavatel - právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 

tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tyto 

kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

 

Svým podpisem beru na vědomí, že pokud budu vybraným dodavatelem předmětné veřejné zakázky, 

doložím před podpisem smlouvy:  

- výpis z evidence rejstříku trestů pro všechny osoby dle kritéria a) 

- seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu; v případě dodavatele - akciové společnosti 

se předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % 

- potvrzení příslušného orgánu či instituce k doložení splnění kritéria g) 

  každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. 

 

V (doplní uchazeč) dne XX.XX. 2021 

 

Osoba oprávněná jednat: (doplní uchazeč)  

Pozice / funkce: (doplní uchazeč) 

 

 …………………………………………………………. 

                       podpis 

 


