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Příloha č. 2 Výzvy

Čestné prohlášení – základní kvalifikace

Název zakázky Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice
Název/ obchodní firma 
zadavatele

Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Sídlo zadavatele Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele 

Ing. František Drbohlav, tel. 602 112 037, e-mail: prisovice@email.cz

IČ zadavatele 00263125

Název/ obchodní firma uchazeče

Sídlo uchazeče

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za uchazeče, vč. kontaktních 
údajů (telefon a emailová adresa)

IČ uchazeče

DIČ uchazeče

Kontaktní osoba uchazeče, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa)

Čestně prohlašujeme, že jako uchazeč splňujeme základní kvalifikační předpoklady podle § 53, odst. 1 písm. a) 
až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), pro 
realizaci zakázky malého rozsahu s názvem Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice.

Prohlašujeme, že před případným podpisem smlouvy doložíme prokázání kvalifikačních předpokladů 
předložením originálů, případně ověřenými kopiemi příslušných listin, a to způsobem, jak definují zadávací 
podmínky k této veřejné zakázce.

Prohlašujeme, že předložením této nabídky akceptujeme veškeré požadavky uvedené v zadávacích podkladech 
zadavatele, včetně požadavků na minimální standard poskytovaného plnění.

Prohlašujeme, že:
- na zpracování nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či jiná 

osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového 
řízení;

- nejsme uchazečem ve sdružení, v němž je zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu či jiná 
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového 
řízení;

- subdodavatelem zakázky není zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či jiná osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení;

- nám nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu §120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek.

V ………………………………….. dne …………………………………

----------------------------------------------
                         razítko a podpis osoby oprávněné

       jednat ve věci jménem či za uchazeče
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