
 
 

Příloha č. 2  

Čestné prohlášení uchazeče o kvalifikaci  
Toto prohlášení se vyhotovuje za uchazeče (právnickou osobu či obchodní firmu). Podepisuje osoba oprávněná jednat za 

uchazeče. 

 

1. Název zakázky: NA CESTĚ – zvýšení flexibility terénních služeb 
 

 

Účastník:   

se sídlem:   

IČ:   

DIČ:     

 

I. O základní způsobilosti: 

Prohlašuji tímto, že jsme způsobilý dodavatel; způsobilým není dodavatel, který  

a) byl 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 trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní 

pojištění,  

d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a. splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 

člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle 

písm. a. splňovat  

(a) tato právnická osoba,  

(b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

(c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu  

(a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a. splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu, 

(b) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a. splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí 

pobočky závodu. 

 

II. O profesní způsobilosti: 

Prohlašuji tímto, že jako uchazeč o veřejnou zakázku  

▪ jde-li o právnickou osobu nebo osobu zapsanou v Obchodním rejstříku: 

a) jsme zapsáni v Obchodním rejstříku; 

▪ jde-li o uchazeče bez povinnosti být zapsán v Obchodním rejstříku: 

a) nemáme povinnost být zapsán v Obchodním rejstříku; 

▪ ve všech případech: 

b) disponujeme živnostenským oprávněním k poskytování předmětu výše uvedené veřejné zakázky; 

c) disponujeme dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje. 
 

 

Toto prohlášení podepisuji jako  

………………………………………………………………………………………………………… 

titul, jméno, příjmení, funkce (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s r.o., fyzická 

osoba atd., uveďte dle skutečného stavu) 

 

 

 

V ………………………………. dne………………………  

 


