
Příloha č. 3

Název  veřejné zakázky: Dodání licencí software pro zajištění antivirové ochrany Ministerstva 
financí a Finanční správy

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení realizované na e-tržišti GEMIN  

Čestné prohlášení
Identifikační údaje dodavatele:  
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

A. dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
      Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prohlašuje, že:
 statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu/právnická osoba  je/jsou trestně bezúhonní 

ve smyslu § 53 odst. 1 písm a) zákona, 
 statutární orgán/všichni členové statutárního orgánu/právnická osoba je/jsou trestně bezúhonní  

ve smyslu § 53 odst. 1 písm  b) zákona, 
 nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona),
 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů   (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),

 není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona), 
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona), 
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
(§ 53 odst. 1 písm. h) zákona)  

 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 
odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje 
se předpoklad i na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona),
 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona). 

B. dle § 54 zákona 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prohlašuje, že 
a) je*) – není*)  zapsán  v obchodním rejstříku 
b) má oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list, 
výpis ze živnostenského rejstříku aj.) 
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C.  dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona  -  Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 

D. dle § 68 odst. 3 zákona  - Čestné prohlášení
a) 1. Dodavatel překládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele*):

Jméno a příjmení: …………………………….
Jméno a příjmení: …………………………….(v případě potřeby seznam rozšiřte) 

 2. Dodavatel prohlašuje, že nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují*).

b) 1. Dodavatel je akciovou společností a uvádí ve lhůtě pro podání nabídek tento pravdivý seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu*). 
…………………
…………………

2. Dodavatel není akciovou společností*). 

c) Dodavatel neuzavřel a ani v budoucnu neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 
zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (Zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

E. dle § 62 odst. 3 zákona 
S uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,  uzavře zadavatel smlouvu.  Dodavatel je 
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace (dle §§ 53  a 54 zákona).  

V .......................dne ...............

…………………………………………………………….                    ………………………………..
Jméno a  příjmení  osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                                   Podpis

*) Nehodící se škrtněte 
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