Příloha č. 2 zadávací dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, …………………………………………………………………………. (jméno, příjmení, titul)
bytem ……………………………………………………………………………………………
RČ: …………………………., statutární orgán společnosti / oprávněný zástupce
společnosti (dodavatele)
jméno/název/firma
………………………………………………………………………………………………………………………
adresa/sídlo ………………………………………………………………………………………………….
IČ: …………………
DIČ: …………………
prohlašuji na svou čest, že každý ze statutárních členů dodavatele, jakož i
dodavatel sám splňuje všechny níže uvedené předpoklady:
a) 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, přijetí
úplatku, podplacení, 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 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,
b) 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 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 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (obchodního
zákoníku),
d) 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
právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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) 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,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a
je si vědoma možných důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvedeli nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………
(jméno, podpis oprávněné osoby,
statutárního orgánu právnické osoby)

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, …………………………………………………………………………. (jméno, příjmení, titul)
bytem ……………………………………………………………………………………………
RČ: …………………………., statutární orgán společnosti / oprávněný zástupce
společnosti (dodavatele)
jméno/název/firma
………………………………………………………………………………………………………………………
adresa/sídlo ………………………………………………………………………………………………….
IČ: …………………
DIČ: …………………
prohlašuji jménem dodavatele,
že se dodavatel v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
předmětu výběrového řízení a že mu jsou známy veškeré podmínky
nezbytné k realizaci výběrového řízení a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu výběrového
řízení nezbytné.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a
je si vědoma možných důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvedeli nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………
(jméno, podpis oprávněné osoby,
statutárního orgánu právnické osoby)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Název výběrového řízení

Titulní list nabídky

Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci
nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů

Zadavatel:
Obchodní firma:
Tesla Jihlava, s.r.o
Adresa sídla:
Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava
IČ:
24140635
DIČ:
CZ24140635
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. vložka 73734
Osoba oprávněná jednat
Ing. Pavel Linhart, Ph.D.
jménem zadavatele:
Kontakty:
E- mail:
linhart@teslaji.cz
Tel.:
+420 721 121 328
Uchazeč:
Firma:
Sídlo:
IČO, DIČ
Zápis v OR ved. ……………………………, oddíl ………., vložka ……… Datum zápisu:
Statutární orgán
Kontaktní osoba:
E- mail:
Tel.:
Hodnotící kritéria
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
Doba dodání (ve dnech - od podpisu smlouvy)
Doba trvání záruky za jakost (v měsících – od převzetí díla)

Povinný obsah nabídky uchazeče
Čestná prohlášení – příloha č. 2
Výpis z obchodního rejstříku
Doklad o oprávnění k podnikání
Návrh na uzavření smlouvy

V ………………………… dne ________________

Nehodící škrtněte

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

………………………………………….
podpis oprávněné osoby

