
 

 

Příloha č. 2 

Výzvy na podání nabídky 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění základní způsobilosti ust. § 74 odst. 1 až 3  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Veřejné zakázka:  „Zesílení ocelové konstrukce střechy haly“ 

Evidenční číslo:   VZ/12/SSRZ/2020 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název:  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČ:  00306754 

Sídlo:  Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název: 

IČ: 

Sídlo: 

Osoba/y oprávněná/é jednat za dodavatele: 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Jakožto osoba oprávněná zastupovat dodavatele tímto prohlašuji, že: 

a) dodavatel ............................................. splňuje základní způsobilost uvedenou v ust. § 74 

odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tzn. že: 

1. 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., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla dodavatele, 

2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 

3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

4. 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, 

5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 

b) je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje podmínku podle písm. a) tohoto prohlášení tato 

právnická osoba a zároveň každý člen jejího statutárního orgánu.  



 

 

c) je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku podle 

písm. a) tohoto prohlášení: 

- tato právnická osoba, 

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

d) účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje 

podmínku podle písm. a) tohoto prohlášení tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu. 

e) účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují podmínku 

podle písm. a) tohoto prohlášení osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto prohlášení a vedoucí 

pobočky závodu. 

 

 

V  .......................................... dne ....................... 2020 

 

 

 

 

 ....................................................................................  

Jméno, příjmení a funkce jednající osoby (jednajících osob)  

 

 

 

 

 

 ....................................................................................   

Podpis (popř. razítko) 


