
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace 
 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů                                         
dle § 53 odst. 1 zákona č.137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 
Já(my), níže podepsaný(í)……………………………., jako osoba/y oprávněná/é jednat jménem 

či za uchazeče čestně prohlašuji/prohlašujeme, že: 

 

Obchodní firma – název: 

Sídlo – adresa: 

IČ: 

 

jako zájemce o účast v užším řízení pro zadání veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka: Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mariánské Hory 

 

Zadavatel:   Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

   Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava, IČ 00845451 

 

splňuji všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady: 

 

a) dodavatel, statutární orgán dodavatele ani žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen 

pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 

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, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

 

b) dodavatel, statutární orgán dodavatele ani žádný člen statutárního orgánu 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, 

 

c) dodavatel, statutární orgán dodavatele ani žádný člen statutárního orgánu nenaplnil skutkovou podstatu 

jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

 

d) na majetek dodavatele není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut 

pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů, 

 

e) dodavatel není v likvidaci, 

 

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

 

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

 

i) dodavatel, odpovědný zástupce dodavatele ani jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyli 

v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů. 

 

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků 

plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V ………………………….. dne ……………………… 

 

 

 

       ______________________________________ 

                  podpis oprávněné osoby dodavatele 


