Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele *
Název dodavatele (vč. právní formy):
Sídlo / místo podnikání:
IČ:
DIČ:

Výše uvedený dodavatel, který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem Dodávky
spojovacího materiálu na vrtulníky řady Mi, vyhlášené veřejným zadavatelem LOM PRAHA s.p.,
se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 00000515, ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tímto
čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti v souladu s ust. § 74 zákona
a profesní způsobilost v souladu s ust. § 77 zákona.

Dále čestně prohlašuje, že neexistují žádné povinnosti vyplývající ze závazků týkajících
se totožného předmětu plnění mezi dodavatelem a LOM PRAHA s.p., které by ze strany
dodavatele nebyly ke dni podpisu tohoto prohlášení řádně splněny.

.....................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele;
razítko dodavatele

*

Pokud se dodavatel rozhodne nahradit doklady prokazující kvalifikaci čestným prohlášením
v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona, použije ve své nabídce toto čestné prohlášení.

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele **
Název dodavatele (vč. právní formy):
Sídlo / místo podnikání:
IČ:
DIČ:

Výše uvedený dodavatel, který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem Dodávky
spojovacího materiálu na vrtulníky řady Mi, vyhlášené veřejným zadavatelem LOM PRAHA s.p.,
se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 00000515, ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tímto
čestně prohlašuje, že



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



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



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

.....................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele;
razítko dodavatele
** Pokud dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady v prosté kopii, přiloží do své nabídky toto
čestné prohlášení.

