Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění kvalifikace
analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
Já, níže podepsaný statutární zástupce účastníka (společnosti):
Název:
IČO:
sídlo:
jméno a funkce
zástupce:
účastník doplní do tabulky vlastní identifikační údaje

V souladu s „Výzvou k podání nabídky“ čestně prohlašuji, že výše uvedený účastník splňuje konkrétní níže
uvedené kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky
malého rozsahu
VZMR/03/21
„Oprava koupelen v DOZP Erbenova a Lesní v Jablonci nad Nisou“.
IČO: 75070758, se sídlem U Balvanu 4117/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to, že:
analogicky dle ust. § 74 odst. 1 písm a) Zákona
Nebyl/a v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen/a
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
obchodní společnosti. Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje podmínku podle předchozí věty zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, splňuje tuto podmínku
též tato právnická osoba, i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu výše uvedené osoby.
analogicky dle ust. § 74 odst. 1 písm. b) Zákona
Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla subjektu
(dodavatele), je-li odlišné od České republiky.
analogicky dle ust. § 74 odst. 1 písm. c) Zákona
Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla subjektu, je-li odlišné od České republiky.
analogicky dle ust. § 74 odst. 1 písm. d) Zákona
Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla subjektu (dodavatele), je-li odlišné od České
republiky.
analogicky dle ust. § 74 odst. 1 písm. e) Zákona
Není v likvidaci; nebylo vůči ní/němu vydáno rozhodnutí o úpadku; nebyla vůči ní/němu nařízena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů; ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
subjektu (dodavatele).
a dále prohlašuje, že vůči němu není vedeno žádné exekuční řízení ani řízení o výkonu rozhodnutí, a že se
nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon)
V ......................... dne ....................
podpis, razítko

………..………........................................................
jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka
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