Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Já, níže podepsaný  dodavatel  subdodavatel:
obchodní firma: ______________________________________________
IČO: ________________________________________________________
sídlo: _______________________________________________________
tímto prohlašuji, že jakožto subjekt podávající nabídky splňuji základní kvalifikační předpoklady
stanovené v § 74 ZZVZ, tedy že jsem (sub)dodavatel, který:
▪

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestní čin podle právního
řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (viz § 74 odst. 1 písm. a)
ZZVZ)

▪

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek (viz § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ)

▪

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění (viz § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ)

▪

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 (viz § 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ)

▪

není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele (viz § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ)

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V ___________________ dne _______________________
Titul, jméno a příjmení jednající osoby:
Razítko a podpis:

Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
člena statutárního orgánu právnické osoby
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Já, níže podepsaný člen statutárního orgánu  dodavatele  subdodavatele:
obchodní firma: ______________________________________________
IČO: ________________________________________________________
sídlo: _______________________________________________________
tímto čestně prohlašuji, že splňuji podmínku podle § 74 odst. 2 věty první ZZVZ, tedy že jsem osobou,
která v souladu s § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
▪

nebyla v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzena pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestní čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V ___________________ dne _______________________

_______________________________________
(DOPLNIT titul, jméno a příjmení, funkce)

