
  

Příloha č. 3 

Čestné prohlášení 
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 
společnost DOPLNIT, se sídlem DOPLNIT, IČ: DOPLNIT, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
DOPLNIT, jednající/ zastoupená DOPLNIT (dále jen „společnost DOPLNIT“) coby uchazeč o zadání 

veřejné zakázky DOPLNIT (dále jen „veřejná zakázka“) zadané společností SGS Czech Republic, 

s.r.o., se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 155 00, IČ: 485 89 241, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 18205, v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky a ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1, ustanovení § 54 a ustanovení § 62 

odst. 1 a odst. 3 zákona č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
 

tímto čestně prohlašuje, že: 
 

• je podnikatelem podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky či 

v zemi sídla společnosti DOPLNIT;  
 

• předmětem podnikání společnosti DOPLNIT v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

je DOPLNIT; 

 

• společnost DOPLNIT ani její statutární orgán ani členové statutárního orgánu společnosti  

DOPLNIT ani vedoucí organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni 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, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu, a to na území České republiky i v zemi sídla společnosti DOPLNIT;  

 

• společnost DOPLNIT ani její statutární orgán ani členové statutárního orgánu společnosti  

DOPLNIT ani vedoucí organizační složky nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání společnosti DOPLNIT ani nedošlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to na území České republiky i v zemi sídla 
společnosti DOPLNIT; 

 

• společnost DOPLNIT v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů; 
 

• vůči majetku společnosti DOPLNIT neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo by byl insolvenční návrh zamítnut 

proto, že majetek společnosti DOPLNIT nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení 
nebo by byl konkurs zrušen proto, že majetek společnosti DOPLNIT byl zcela nepostačující nebo 

by byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

 

• společnost DOPLNIT není v likvidaci;  

 

• společnost DOPLNIT  není/je plátcem spotřební daně a nemá v České republice v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, ani v zemi sídla společnosti DOPLNIT;  

 

• společnost DOPLNIT nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, ani v zemi sídla společnosti DOPLNIT;  

 

• společnost DOPLNIT nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani v zemi sídla společnosti 
DOPLNIT; 

 



  

• společnost DOPLNIT nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána ani jí 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; 
 

• společnost DOPLNIT není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

 

• společnosti DOPLNIT nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Společnost DOPLNIT prohlašuje, že veškeré shora uvedené skutečnosti jsou pravdivé a odpovídající 
skutečnosti a že si je vědoma všech právních důsledků plynoucích z nepravdivosti těchto prohlášení.   

   

 

V DOPLNIT dne DOPLNIT                                             
      

 
 

                                             ……………….……………………………….. 

   Podpis oprávněné osoby      
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