ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
PODLE § 62 ODST. 3 ZÁKONA O
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Podle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních
předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; ustanovení odstavce 2
se nepoužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.
V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou
kvalifikaci čestným prohlášením, z jehož obsahu vyplývá, jakými doklady disponuje.

Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel – společnost [doplnit firmu, sídlo a identifikační číslo], jednající prostřednictvím [doplnit
jméno osoby a její funkci] (dále jen „dodavatel), tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní
kvalifikační předpoklady, neboť se jedná o dodavatele,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 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, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož 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 právních
předpisů,
e) který není v likvidaci nebo v konkurzu,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (ani vůči spotřební dani), a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který 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,
h) který 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,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 1,
V ________ dne ______ 2013

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

1

Viz § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady, neboť se jedná o
dodavatele, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, a ve výpisu
z živnostenského rejstříku má zapsánu volnou živnost.
V ________ dne ______ 2013

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje ekonomické a profesní kvalifikační předpoklady, neboť
se jedná o dodavatele, který čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý k plnění této
veřejné zakázky.
V ________ dne ______ 2013

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje technické kvalifikační předpoklady, neboť se jedná o
dodavatele, který realizoval v posledních 3 letech minimálně 3 významné dodávky, které spočívaly v
dodávce mikroskopu(ů) v min. finanční hodnotě 1,9 mil. Kč bez DPH u každé z nich.

název dokladu
(investiční akce)

označení
osoby, Datum vyhotovení
která
doklad
(osvědčení)
vyhotovila
(objednatel
a
kontaktní osoba)

Označení
dodávky
(rozsah, druh a období)

Pozn: V rámci čestného prohlášení dodavatel vyplní tuto tabulku, ve které uvede identifikaci osvědčení o
realizaci významných zakázek (§ 59 odst. 5 a 6 ZVZ) 2
V případě prokazování kvalifikace postupem subdodavatelem podle § 51 odst. 4 ZVZ nutno uvést identifikační
údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření
subdodavatelské smlouvy podle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ.

V ________ dne ______ 2013

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

UPOZORNĚNÍ
2

Podle § 59 odst. 5 ZVZ o posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede
identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči
prokazovali technické kvalifikační předpoklady a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo
neprokázal. Podle odst. 6 veřejný zadavatel v seznamu podle odstavce 5 uvede název dokladu, označení osoby,
která doklad vyhotovila, datum vyhotovení u dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1
písm. a), 56 odst. 2 písm. a) a § 56 odst. 3 písm. a) označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých
dodavatelem, v případě prokazování kvalifikace postupem podle § 51 odst. 4 identifikační údaje subdodavatele,
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření smlouvy podle § 51 odst. 4
písm. b) a dodavatele, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4 a označení dokladů, které byly
k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně.

Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ ve vztahu k:
• základním kvalifikačním předpokladů, doklady dle § 53 odst. 3 ZVZ (výpis z evidence
Rejstříku trestů právnické osoby a všech členů statutního orgánu dodavatele, potvrzení
finančního úřadu a potvrzení správy sociálního zabezpečení)
• profesním kvalifikačním předpokladům doklady dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ (výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, výpis z živnostenského rejstříku)
• technickým kvalifikačním předpokladům (osvědčení o realizaci 3 významných
zakázek)
originály nebo úředně ověřené kopie zákonem stanovených či požadovaných dokladů s tím,
že staří dokladů bude posuzováno dle § 57 odst. 2 ZVZ, dle kterého doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
starší 90 dnů v případě zjednodušeného podlimitního řízení ke dni podání nabídky.

