Příloha 4a
Název zakázky:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Dodavatel
Sídlo
(dále jen Dodavatel)
Dodavatel prohlašuje,
že ke dni ___________
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

je osobou trestně bezúhonnou (v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických
osob; viz zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a
zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim),
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, 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,
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,
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
není na majetek dodavatele prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
mu nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle zvláštního
předpisu,

V………… ............ , dne .......................
podpis statutárního zástupce dodavatele

