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Příloha č. 1

3

česfuéprohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
písm. a), b, c)o d), e), D, 8), h) zákona č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znéní
jen
(dále
,rzákon")

Prohlašuji tímto čestně, že:

o

uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolěení, trestný čin účastina zločinnémspolčení,IegalizacevýnosŮ z trestné ěinnosti,
podílnictví, pŤýímáníúplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, Úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenstvína takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného Činu
(§ 53 odst. 1 písm. al zákona),
o právnickou osobu, musí tento přeclpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgónu, aje-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgónu dodavatele právnická osoba,

(jdeJi

musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osobY;
podáváJi nabídku či žádost o účastzahraničníprávnická osoba prostřednictvím své organizaČní sloŽlql,
musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složlq; tento základní
kvalffikační předpoklacl musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k územíČeskérepublil+y, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště)

o

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazerlt
odsouzení zaspáchání takového trestného činu (§ 53 odst. 1 písm. bl zžkona),
(jdeJi o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního

orgánu, aje-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární argán nebo každy člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává,li nabídku či žádost o účastzahraničníprávnická osoba prostřednicMím své organizačnísložlq,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
stožlE; tento základní lrvalifikačnípředpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k územíČeské
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),

o
.

uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. cl zékona),
na uchazeče není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zarritnut

pro nedostatek majetku uchazeče ani není proti uchazeči povoleno ,uyrovnání nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů, (§ 53 odst. 1 písm. dl zékona),

o
o

uchazeč není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. el zákona)

uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (§ 53 odst. 1. písm. fl
z{l<ona),

o
o

uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 53
odst. 1 písm. gl zákona),
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečenía příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. W zákona),
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(např. předseda představenstlla a.s., jednatel společnosti s ručenímomezeným atd., jedná se
pouze o demonstrativní výčet)
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