
Příloha č. 2
Čestné prohlášení 
Musí být předložen na hlavičkovém papíře příslušné právnické osoby 

<Datum>

Ministerstvo financí ČR
Národní koordinační jednotka
Letenská 15, 118 10 Praha 1

Vaše značka: < …. >

PROHLÁŠENÍPROHLÁŠENÍ  UCHAZEČEUCHAZEČE
v odpovědi na Vaše oznámení o otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zprostředkovatel 
Programu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“

tímto prohlašujeme, že:

 tento návrh pro toto zadávací řízení předkládáme jako individuální subjekt / v rámci partnerství s < 
jméno vedoucího partnera >;

 zpracujeme konečný návrh programu FNNO, včetně všech náležitostí, do 90-ti dnů ode dne data 
podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o implementaci FNNO uzavřenou mezi Zprostředkovatelem 
FNNO a NKM;

 potvrzujeme, že nám není známa žádná skutečnost, která by nás vylučovala z účasti v tomto zadávacím 
řízení;

 potvrzujeme, že jsme se seznámili s celou zadávací dokumentací a se všemi uvedenými skutečnostmi  
souhlasíme; 

 uvedli jsme pouze údaje týkající se zdrojů a odborných zkušeností naší organizace;

 všechny údaje uvedené v naší nabídce jsou pravdivé, v jakékoli fázi zadávacího řízení a realizace 
FNNO budeme zadavatele okamžitě informovat o jakékoliv změně uvedených údajů. Předloženou 
nabídkou jsme vázáni do dd. mm. 2012;

 jsme si plně vědomi, že úmyslné poskytnutí jakékoliv nepřesné nebo neúplné informace v tomto 
zadávacím řízení může vést k našemu vyloučení z tohoto zadávacího řízení;

 jsme ve smyslu § 68 odst. 2 Zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vázáni celým 
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty;

 budeme dodržovat veškeré etické zásady uvedené v článku 10 Memoranda o porozumění o 
implementaci Finančního mechanismu EHP 2009-2014; 

 údaje týkající se hodnocení naší nabídky nejsou obchodním tajemstvím podle hodnotícího kritéria 
nabídkové ceny.

Pokud bude naše nabídka vybrána, zavazujeme se, pokud k tomu budeme vyzváni, poskytnout nejpozději do 
15ti dnů od doručení vyzvání místopřísežné prohlášení, že v době od předložení listinných důkazů v naší nabídce 
nenastala žádná změna situace, která by mohla vést k našemu vyloučení. 

Jsme si rovněž vědomi toho, že neposkytnutí požadovaného dokumentu bude zadavatel považovat za 
neposkytnutí požadované součinnosti podle § 82 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Datum < Podpis statutárního zástupce právnické osoby >

< Jméno a funkce statutárního zástupce právnické osoby >


