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                                                         Příloha č. 1 

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
obdobně jako dle § 74 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

„Vybudování chodníků v obci Hlízov -  chodník podél komunikace III/3272 ke hřbitovu 

a rekonstrukce VO“ 
 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Obec Hlízov 
Právní forma zadavatele:  801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Sídlo zadavatele:                  Hlízov 164, 285 32 Hlízov  

Zadavatele zastupuje:            MVDr. Antonín Škarka, starosta obce 

IČ zadavatele:                            00640336 

Druh zadávacího řízení:  Výběrové řízení bude provedeno na základě podmínek pro zadávání zakázek mimo režim 

zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dále již „zákon“. Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, 
jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 6.000 000,- Kč bez DPH, a to ani v případě souběhu s jinými zakázkami zadavatele, které 
by naplňovaly principy místní, časové a věcné souvislosti.  
Zadavatel bude postupovat v souladu s § 6 a § 31 zákona, v souladu se svými interními předpisy. 

. 

 Pověřená osoba zadavatele: Zina Urbanová, administrativa Obecního úřadu Hlízov a zastupitel Obce Hlízov 
 

Obchodní název dodavatele:  

Adresa sídla dodavatele:  

IČ:  

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního zástupce či odpovědné osoby:  

 

Já, níže podepsaný statutární zástupce či osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele 

zastupující výše uvedeného dodavatele v uvedeném poptávkovém řízení čestně prohlašuji, že jako 

dodavatel (případně i statutární orgán či osoby statutárního orgánu obdobně pro příslušná 

ustanovení vymezená zákonem) splňuji základní způsobilost stanovenou zadavatelem v souladu 

s ust. § 74 odst. (1) zákona obdobně ve vymezení základní způsobilosti, že splňuji a nejsem 

dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu 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 pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,  

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

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele. 

 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. 

 

 

V ………………… dne ………………           ………………………………………………………. 

        jméno a příjmení, podpis 


