KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona
dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů nebo obdobné evidence pro všechny
právnické a fyzické osoby, pro něž jsou zákonem a kvalifikační dokumentací požadovány.



v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. c) až g), i) až l) zákona
tímto čestně prohlašuje, že dle písmene:





(c) nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,



(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 na spotřební dani, a to jak v České
republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště,



(g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště,



(i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,



(j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,



(k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a



(l) nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu.

v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. f) zákona

www. http://translation-interpreting.cz ©

dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že zájemce nemá
zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště.


v souladu s požadavky § 53 odst. 1 písm. h) zákona
dokládá v příloze potvrzení příslušného orgánu či instituce prokazující, že zájemce 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.



v souladu s požadavky § 54 písm. a) a b) zákona
dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, případně zadavatelem požadované čestné prohlášení;
a dále přikládá doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu požadovaném kvalifikační
dokumentací.
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KONSOLIDIRANA ČASNA IZJAVA


skladu s zahtjevima čl. 53 stav. 1 slovo. a) i b) zakona
Dostavlja u privitcima izvatke iz evidencije Registra kazna ili slične evidencije za sve pravna ili
fizička lica, za koje zakon i kvalifikacijska dokumentacija zahtjeva.



U skladu s zahtjevima čl. 53 stav. 1 slovo. c) sve do g), i) sve do l) zakona
Ovime časno izjavljujemo da prema slovu:





(c) nije ostvario u posljednje 3 godine činjeničko stanje nelojalne konkurencije u obliku
podmićivanja prema posebnog zakona (čl. 2983 Zakon br. 89/2012 Sb-Zbir. Zakon Češke.
Rep., Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama,



(d) protiv njegove imovine nije, ili u posljednje 3 godine nije izvršen niti je prošao stečajni
postupak u kojem bi je bila izdana odluka o stečaju ili zahtjev za insolventnost je bio
odbijen zbog nedovoljnih sredstava za pokriće troškova stečajnog postupka ili stečaja nije
otkazan, jer je imovina bila potpuno nedovoljna ili stečaj je bio uveden prema posebnom
zakonu,



(e) nije u likvidaciji (stječaju),



(f) nema u evidenciji registrirane poreska dugovanja na porezu i to niti u Češkoj Republici
niti u državi sjedišta poslovanja ili u državi prebivališta.



(g) nema dugovanja na osiguranju niti na kaznama za javno osiguranje i to niti u Češkoj
Republici niti u državi sjedišta poslovanja ili u državi prebivališta.



(i) nije bio u zadnje 3 godine disciplinarno i niti je prama njemu (pravnom licu-osobi)
izrečena disciplinska mjera prema posebnim propisima,



(j) nije voden u registru lica (osoba) koje imaju zabranu za učestvovanje u javnoj nabavci
(tenderima) ,



(k) nije imao zadnje 3 godine pravodobnu kaznu zbog omogućavanja nezakonskog rada
prema posebnim pravnim propisima (čl 5 slovo. e) točka 3 zakona br. 435/2004 Sb., o
zaposlenosti, u verziji kasnijih propisa) i



(l) nije bila prema njemu u zadnje 3 godine vodena privremena uprava ili u zadnjim 3
godinama primijenjene mjere za rješavanje krize prema zakonu koji regulira postupke i
rješavanje krize na financijskom tržištu.

U skladu s zahtjevima čl-§ 53 stav. 1 slovo. f) zakona
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To prikazuje u Dodatku potvrde nadležne financijske vlasti koji pokazuje da zainteresirani
(kandidat) nema u poreskoj evidenciji poreskih dugovanja, kako u Češkoj i tako i u zemlji
sjedišta, mjestu poslovanja ili prebivališta


U skladu s zahtjevima čl. 53 stav. 1 slovo. h) zakona
dokazuje u prilogu potvrde od strane nadležnog organa ili institucije, koja dokazuje da
zainteresirani (ponuđač) nema zaostalih plaćanja n a osiguranju niti kaznama za socijalno
osiguranje i za plaćanje na državnu politiku zapošljavanja (socijalno osiguranje), kako u Češkoj
Republici tako i u državi sjedišta, ili prebivališta,



U skladu s zahtjevima čl. 54 slovo. a) i b) zakona
je prikazano u prilogu izvatka iz trgovačkog registra, ukoliko je u njemu upisan da izvadak ili
slična evidencija ukoliko je u ovoj upisan, eventualno časna izjava tražena od strane
naručitelja;
i također prikazuje dokumente o pravu za poslovanje u opsegu zahtijevanom
s kvalifikacijskom dokumentacijom
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