Příloha č. 2

„Outdoorová propagace Maraton hudby Brno 2017“
dále jen „veřejná zakázka“

Čestné prohlášení
o splnění základní způsobilosti na veřejnou zakázku malého rozsahu

Účastník:
Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
Zastoupený/jednající:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
čestně prohlašuje, že :


nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,



nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu,
vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou ze své činnosti třetím osobám,
na jeho majetek není prohlášen konkurs,
proti němu nebylo zahájeno soudem konkursní ani vyrovnávací řízení,
proti němu nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního
řízení,
není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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 dodavatele,
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 dodavatele,












Toto čestné prohlášení podepisuji jako statutární zástupce společnosti.
V ………………. dne ………………

…………………………………………..
podpis

SOUHLAS UCHAZEČE

název společnosti:

…………………………………………………………………………………

zastoupena:

…………………………………………………………………………………

se sídlem:

…………………………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………………………

já, níže podepsaný, souhlasím s:


podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu /doplňte název/ …….………………..................
……………………………………………………………………………………………………

Toto čestné prohlášení podepisuji jako statutární zástupce společnosti.

V ………………. dne ………………..

…………………………………………..
podpis

