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VZOROVÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky 

Účastník zadávacího řízení:  

Název společnosti:  ............................................................... 

Sídlo:   .............................................................. 

IČ:   .............................................................. 

právní forma:  ..............................................................    

osoba oprávněná jednat:      ...................................................... 
 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

„Plošné rekonstrukce komunikací v Praze-
Kunraticích“ 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
čestně prohlašuje k podmínkám uvedeným v odst. 12.7. a 12.8. Zadávacích podmínek: 

1) Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že prostřednictvím poddodavatele nebude provádět pokládku veškerých 
živičných vrstev. 

2) Účastník zadávacího řízení se zavazuje, že pokud se stane vybraným dodavatelem, bude zpracovávat všechny 
součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky 
v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace veřejné zakázky 
v českém jazyce. 

3) Účastník zadávacího řízení se zavazuje, že pokud se stane vybraným dodavatelem, poskytne potřebné 
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě. Závazek rovněž obsahuje právo přístupu Evropských fondů / poskytovatele dotace / kontrolních 
orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole) vč. zajištění stejných podmínek u svých poddodavatelů. 

4) Účastník zadávacího řízení se zavazuje k poskytnutí bankovní záruky na zajištění díla a záruky na záruční dobu 
za podmínek uvedených ve smlouvě. Výše bankovní záruky na splnění předmětu díla musí být minimálně 5 % 
z celkové ceny díla výše bankovní záruky na záruční dobu musí být minimálně 3 % z celkové ceny díla. 

5) Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že má sjednáno / sjedná (nehodící škrtne) pojištění 
odpovědnosti za škodu minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Účastník zadávacího řízení se zavazuje, že pokud se 
stane vybraným dodavatelem, předloží zadavateli před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy. 

6) Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že v souvislosti s realizací zakázky nepostoupí své pohledávky jiným 
subjektům.   

7) Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že číslo účtu, které uvedl v návrhu smlouvy, skutečně odpovídá číslu účtu, 
který účastník zadávacího řízení užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o bankovní účet plátce 
DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je účastník zadávacího řízení plátcem DPH.  

8) Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  

 
K tomu dodavatel dokládá: 

 Podrobný časový harmonogram 
 Vyplněnou tabulku „Poddodavatelé“ 

 
 

V ........................ dne ................. 2017                             …………….............….....………………….... 
                     Podpis dodavatele (osob oprávněných 

                    jednat jménem či za dodavatele)  

 
DOPLNIT: Podpis oprávněné osoby dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické nebo fyzické osoby 
podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku. 
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