Příloha č. 2 - k VZMR č. j. 0209/2019/VOPKH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDOKLADŮ
Dodavatel [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],
se sídlem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],
IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] pod sp. zn. [DOPLNÍ
ÚČASTNÍK],
tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Autobusová doprava - realizace klíčových aktivit IKAP“ v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Středočeského kraje, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655,
zadávané zadavatelem Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, se sídlem Přemysla Otakara II. 938, 286 14
Čáslav (dále jen „Zadavatel“),
A. za účelem prokázání Zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady čestně prohlašuje,
že je dodavatelem, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jeli dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první
věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně
prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) 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,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;
Za dodavatele [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
__________________________
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

