Příloha č. 4 Výzvy
Projekční práce na posílení zásobování vodovodu Stratov a doplnění úpravny vody
Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč (dodavatel)
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

……………………..
………………………..
………………………..
……………………………

pro účely veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Projekční práce na posílení zásobování

vodovodu Stratov a doplnění úpravny vody“ zadávané zadavatelem, Obcí Stratov, Stratov 90, 289 22
p.Lysá nad Labem, zastoupeným Josefem Horvátem, starostou obce,

tímto čestně prohlašuje že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, obchodování s lidmi, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, dotační podvod, trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a
úřední osoby, trestný čin úředních osob, jiné rušení činnosti orgánu veřejné moci, trestné činy proti
České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu;
(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště)
b) 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 (zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání
výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů
Evropské unie);
(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podáváli nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště)
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči jeho 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
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k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
e) není v likvidaci;
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele;
g) 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;
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu;
l) neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou;
m) v posledních 5 letech zrealizoval minimálně následující tři akce stejného nebo obdobného

charakteru v objemu min. 0,2 mil. Kč bez DPH za každou uvedenou stavební zakázku.
1. zakázka
Název zakázky
Název
Sídlo
Objednatel

IČ
Kontaktní osoba
Telefon, e-mail

Termín plnění
Cena v Kč bez DPH
2. zakázka
Název zakázky
Název
Sídlo
Objednatel

IČ
Kontaktní osoba
Telefon, e-mail

Termín plnění
Cena v Kč bez DPH
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3. zakázka
Název zakázky
Název
Sídlo
Objednatel

IČ
Kontaktní osoba
Telefon, e-mail

Termín plnění
Cena v Kč bez DPH

Uchazeč (dodavatel) dále doloží*):
n) 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 (v
případě, že by byl takový seznam prázdný, předloží zájemce čestné prohlášení ve smyslu, že
žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele);
o) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;

V………………………., dne………………………..

………………………………………………….
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

*)Doloží

ten uchazeč, jež se doklady týkají. V opačném případě podepsáním čestného prohlášení se
má zato, že výše uvedené situace nenastali.
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