Příloha č. 4 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE § 53 ODST. 1 A DLE § 54 ZÁKONA Č.
137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN ZVZ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Čestné prohlášení

……………………………………………………………………………………………………. (přesný název uchazeče)
jako uchazeč o veřejnou zakázku „Odborné kurzy – Kurz masér pro zdravotnická zařízení“
tímto čestně prohlašuje, že:
1. splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných
zakázek a to v rozsahu podle § 53 odst. 1 tohoto zákona, a to tak, že:
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 dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 dodavatel 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 dodavatele 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 dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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c) 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,
d) není v likvidaci,
e) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
f) 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,
g) 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,
h) 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) požadováno prokázání odborné způsobilosti 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,
i) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
j) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
a současně prohlašuje, že před případným podpisem smlouvy předloží jako vítězný
uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopiii těchto dokladů:
• výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odstavec 1 písm. a) a b) ZVZ] 1

• výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v nich uchazeč zapsán;
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
• prostá kopie platného Rozhodnutí o akreditaci MŠMT ČR, MZ ČR, případně zvláštní
předpisy opravňující uchazeče k realizaci rekvalifikačních kurzů. (Akreditace musí být
platná po celou dobu trvání kurzu.)
Výše uvedené doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí
být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (dle § 57 odst. 2) a musí být platné ke dni podání
nabídky

Dále uchazeč čestně prohlašuje, že v rámci splnění kvalifikačních předpokladů splní následující:
1

výpis z rejstříku trestů se předkládá nejen za organizaci, ale za každého člena statutárního orgánu
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Má-li být předmět této zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. prokázání základních kvalifikačních
předpokladů) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) spočívající v prokázání profesních kvalifikačních
předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě plnění veřejné zakázky několika dodavateli společně, jsou dodavatelé povinni předložit jako
součást společné nabídky při prokazování kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen závazek o
společné a nerozdílné odpovědnosti ve vztahu k zakázce.

V…………………..…………., dne ………………

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za dodavatele:
…………………………………………………..………

…………………………………………………..………
Razítko a podpis oprávněné osoby
jednat jménem či za dodavatele

____________________________
Poznámka zadavatele:
Dokládání originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace vítězného
uchazeče před podpisem smlouvy:
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
na základě § 62 odst. 3 zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace
(požadované doklady jsou uvedeny v tomto vzoru čestného prohlášení). Nesplnění této povinnosti se považuje
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4.
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