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Čestné prohlášení 

VZ „Dodávka elektrické energie pro Město Hartmanice“ 

 

 

 
 

Název veřejné zakázky: 

„Dodávka elektrické energie pro Město Hartmanice“ 

zakázka malého rozsahu 

(dále jen „veřejná zakázka“) 
 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

 

Název:  Město Hartmanice 

Sídlo:                      Hartmanice 75 

Zastoupení: Pavel Valdman, starosta 

IČ: 00255467 

 

Uchazeč: 

Obchodní firma: ……………….  

Sídlo: ………………. 

IČ: ………………. 

Jednající: ………………. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………. soudem v ……………….., oddíl ….., vložka 

………… 

 (uchazeč doplní své identifikační údaje)  

 

 

 
Uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku tímto  

 

čestně a pravdivě prohlašuje ,  že:  

 

I .  

splňuje základní kval ifikační předpoklady pro výše uvedenou veřejnou zakázku,  

tzn.  že  není  dodavatelem, který:  

 

 

a)  byl v zemi svého sídla  v  posledních 5 letech před zahájením zadávac ího 

řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v  příloze č.  3zákona 

nebo obdobný  trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;  

k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží ,  

b)  má v  České republice nebo v  zemi svého sídla v  evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek,  

c)  má v  České republice nebo v  zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

poj istném nebo na penále na veřejné zdravotní poj ištění,  

d)  má v  České republice nebo v  zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

poj istném nebo na penále na sociální  zabezpečení a příspěvku na s tátní  

poli t iku zaměstnanosti ,  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
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Čestné prohlášení 

VZ „Dodávka elektrické energie pro Město Hartmanice“ 

e)  je v l ikvidaci ,  proti  němuž bylo vydáno rozhodnutí  o úpadku, vůči němuž 

byla nařízena nucená správa podle j iného právního předpisu nebo v  obdobné 

si tuaci  podle právního řádu ze mě sídla dodavatele.  

Je-l i  uchazečem právnická osoba, výše uvedenou p odmínku pod le písm. a) splňuje 

tato právnická osoba a  zároveň každý člen statutárního orgánu. Je -l i  členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba , výše uvedenou podmínku podle 

písm. a) splňuje  

a)  tato právnická osoba,  

b)  každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

c)  osoba zastupuj ící  tuto právnickou osobu v  statutárním orgánu dodavatele.  

 

II.  

-  je ekonomicky a finančně způsobilý splnit  výše uvedenou veřejnou zakázku.  

 

 

Toto prohlášení činím na základě své svobodné vůle a jsem si vědom/a všech následků plynoucích  

z uvedení nepravdivých údajů. 

 
 

V ................, dne  ............ 2019 

 
 

___________________________________ 
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 

 

 

  
 


