
Příloha č. 2 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ 
pro ú čely ve řejné zakázky  

Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění 

výuky a učení 

 
Druh ve řejné zakázky: Na dodávky  
 
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZVZ), zadávaná mimo režim ZVZ vyjma ustanovení § 18 odst. 5, podle kterého je 
zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této 
výzvě. 
Zadávací řízení je v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 – verze květen 2014“ 
/dále jen „závazné postupy“/ 
 
Veřejná zakázka bude spolufinancována z fondu Evropské  unie.  
Veřejná zakázka bude spolufinancována z Regionálního o peračního programu 
NUTS II Jihozápad.  
 
Prioritní osa:  14.2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí  
 
Oblast podpory:  14.2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího 

odborného školství 
 
Registra ční číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/34.03274 
 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Zadavatel:  Základní škola Povážská Strakonice  
Sídlem:  Strakonice, Nad Školou 560, PSČ 386 01 
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou 
IČ:   70876240 
DIČ:  CZ 70876240 
Telefon:  +420 380 429 300, +420 603 861 866 
E-mail:  reditel@zs-povazska.strakonice.eu 
www:   www.zs-povazska.strakonice.eu 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Dodavatel 

titul, jméno a příjmení / obchodní firma či název 

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

místo podnikání či trvalého pobytu / sídlo 

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

datum narození / IČ 

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

Toto prohlášení jménem dodavatele v p řípadě, že je právnickou osobou, činí 

titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště 

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

funkce v právnické osobě (např. jednatel, předseda představenstva aj.) 

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

Prohlašuji, že dodavatel ............................................................................................. 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 
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musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, 

e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební 
dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
uchazeče, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeč, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li 
podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů; pokud zájemce vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

V .................................................. dne...............................  

 .......................................................... 
 podpis   

 .......................................................... 
 titul, jméno a příjmení podepsaného  
 (hůlkovým písmem) 
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Čestné prohlášení  

 

 

Jako uchaze č o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:  

 

▪ veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé 

▪ se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací 

▪ si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, 

technické nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuje 

 

 

 

 
V .................................................. dne...............................  

 .......................................................... 
 podpis   

 .......................................................... 
 titul, jméno a příjmení podepsaného  
 (hůlkovým písmem) 

 


