
  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI VE 
SMYSLU § 74 ZÁKONA ČÍSLO 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Dodavatel:  ................................................................................................................... ............. , 

který podává nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
 

Dodávka ICT vybavení pro šablonu 2.II/16b – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  
 
tímto čestně prohlašuje, že ve smyslu ustanovení: 

 § 74 odstavec (1) písmeno a) výše uvedeného zákona – není dodavatelem, který byl v zemi 
svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

 § 74 odstavec (1) písmeno b) výše uvedeného zákona – není dodavatelem, který má v České 
republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  

 § 74 odstavec (1) písmeno c) výše uvedeného zákona – není dodavatelem, který má v České 
republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění,  

 § 74 odstavec (1) písmeno d) výše uvedeného zákona – není dodavatelem, který 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, 

 § 74 odstavec (1) písmeno e) výše uvedeného zákona – není dodavatelem, který je v likvidaci (§ 

187 občanského zákoníku.), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), vůči němuž byla nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 

Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.) nebo 
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni 
podání nabídky a jsou pravdivé. 

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat 

jménem či za dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje. 

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

vlastnoruční podpis osoby oprávněné 
jednat jménem či za dodavatele 
v souladu se způsobem jednání 

právnické nebo fyzické osoby podle 
občanského zákoníku 

  



  

POTVRZENÍ DODAVATELE PRO NABÍDKU 
 

Dodavatel: 
 ............................................................................................................. .............................. , 

který podává nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
 

Dodávka ICT vybavení pro šablonu 2.II/16b – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  
tímto potvrzuje, že: 

 se řádně seznámil s podmínkami zadávacího řízení a zpracoval nabídku respektující tyto 
podmínky, 

 si je vědom skutečnosti, že zadavatel je v souladu s ustanovením § 219 povinen uveřejnit na 
profilu zadavatele celý obsah smlouvy (objednávky) uzavřené na zadávanou veřejnou zakázku 
včetně všech jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, 

 si je vědom skutečnosti, že zadavatel je povinen ve vztahu k vybranému dodavateli (dodavateli 
veřejné zakázky) postupovat v souladu s ustanovením § 222 zákona, tj. nesmí umožnit 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez 
provedení nového zadávacího řízení podle zákona, 

 si je vědom skutečnosti, že zadavatel má v souladu s ustanovením § 223 zákona právo 
smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
smlouva neměla být uzavřena, neboť 

vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky 
nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele,  

nebo 

výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu 
čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

 si je vědom skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 223 odstavec (3) zákona právo 
zadavatele ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku podle jiných právních předpisů 
není ustanovením předchozí odrážky dotčeno.  

 
Dodavatel tímto potvrzuje, že veškeré výše uvedené skutečnosti vzal při podání své nabídky na 
vědomí a bez výjimky s nimi souhlasí. 

Toto potvrzení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem 

či za dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje. 
 
 
V ........................... dne ………..............   ................................................................... 

vlastnoruční podpis osoby oprávněné 
jednat jménem či za dodavatele 
v souladu se způsobem jednání 

právnické nebo fyzické osoby podle 
občanského zákoníku 


