Název veřejné zakázky: Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
„pro dodavatele“
…………….., sídlem ……., IČ: …….., čestně prohlašuje, že:
a)

1

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, a to i ve vztahu ke spotřební dani

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

nemá 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)

není v likvidaci2, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku3, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu4 nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Pozn.:
1
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto podmínku 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, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka zahraniční právnické osoby,
splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba tak vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení
pobočka české právnické osoby, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele;
2
ust. § 187 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
3
ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
4
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.

V ……………………….. Dne …………………….

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: ……………………………………….

podepsal Mgr.
Mgr. Monika Digitálně
Monika Šplíchalová
2021.02.17
Šplíchalová Datum:
21:16:16 +01'00'

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, ……………………………………….. (jméno a příjmení), ……………………………………
(bydliště), ………………………… (datum narození) (dále jen „subjekt osobních údajů“)
tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu obecného nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“)
těmto subjektům:
1. Zadavatel veřejné zakázky:
město Bučovice
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
002 91 676
2. Zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČ 29352550
Účelem zpracování je realizace zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova lesoparku
Hradisko a Kalvárie II.“ (dále jen „veřejná zakázka“)
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, v jakém byly uvedeny v nabídce podané na veřejnou
zakázku, tj. min. v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků zákona a zadávací dokumentace
veřejné zakázky.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zadávacího řízení na veřejnou zakázku a
následné archivace v souladu se zákonem.
Tento souhlas může být kdykoli odvolán a subjektu osobních údajů náleží práva dle nařízení.

V ……………. dne …………………..

………………………………………
Podpis

