__________________________________________________________________________

ČESTNÉ

PROHLÁŠENÍ

__________________________________________________________________________
I.
a)

Prohlašuji /prohlašujeme, že
uchazeč nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, zákona č. 134/2016
Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,

b)

uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c)

uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojišťovně,

d)

uchazeč nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

uchazeč není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu
nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního předpisu země sídla dodavatele,

f)

uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,

g)

uchazeč zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních
předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem
osobám, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet, přičemž plnění těchto
povinností zajistím / zajistíme i u svých subdodavatelů,

h)

uchazeč zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům,

i)

uchazeč zajistí eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný
rozvoj.
Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) předchozího článku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí podmínku podle písm. a)
předchozího článku splňovat:

II.

a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a,

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Dne …

_____________________
podpis
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