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VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Uchazeč (identifikační údaje):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prohlašuje tímto čestně, že:
- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ);
- vůči jeho 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 (§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ);
- není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ);
- ve vztahu ke spotřební dani nemá zachyceny daňové nedoplatky (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ);
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 53 odst. 1 písm. g)
ZVZ);
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) ZVZ);
- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) ZVZ);
- je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ);
- uvede seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele, je-li tomu tak (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ);
- má-li formu akciové společnosti, doloží aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu nebo čestně prohlásí, že takové
akcionáře nemá (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ);
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon
č. 143/2001 Sb ., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

-

-

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ);
dodávané náhradní díly při výměně vadných dílů HW budou splňovat prohlášení o shodě
ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, které bude předkládáno při výměně vadných HW dílů;
dodávky náhradních dílů splňují certifikace dle ČSN EN 9001:2001;
vyměňované HW díly jsou nové a plně funkční;
disponuje potřebnými náhradními díly pro podporované části informačního systému s jejich
okamžitou dostupností podle specifikace podpor a priorit závad uvedené v příloze č. 1
a předloží jejich seznam;
poskytované produkty, v rámci poskytovaných služeb, nejsou a nebudou zatíženy právními
vadami;
po celou dobu plnění smluvního závazku budu mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu
na odpovědnost za způsobenou škodu v minimální výši 20,000.000,-Kč. V případě, že ke dni
podání nabídky nemám takovouto pojistnou smlouvu uzavřenou, závazně prohlašuji uzavření
takovéto pojistné smlouvy v případě mého úspěchu v tomto výběrovém řízení a předložení její
kopie před uzavřením smluvního závazku zadavateli;
souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy k této veřejné zakázce včetně její změny
a dodatků a skutečně uhrazené ceny plnění na profilu zadavatele podle § 147a ZVZ.

V …………………. dne ……………….

..…………………………………………
jméno, příjmení, funkce a podpis osoby
jednající jménem uchazeče či za uchazeče
v souladu s Obchodním rejstříkem

