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Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení (prokázání splnění kvalifikace) 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů podle ust. § 62 odst. 3 zákona 

 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA UL. REVÍRNÍ 3, 5 V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH 
 

 
Zadavatel veřejné zakázky:  Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
  Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 
Zastoupený:  Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou 
 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………... 

Sídlo nebo místo podnikání: ………………………………………………………………... 

IČ: ………………………………………………………………... 

DIČ: ………………………………………………………………... 

Telefon, fax, e-mail: ………………………………………………………………... 

Jméno oprávněné osoby: ………………………………………………………………... 

 
 
V souladu s vyhlášenými podmínkami shora citované veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jménem 
uchazeče …………………………… čestně prohlašuji, že uchazeč kvalifikační předpoklady vymezené 
zadavatelem v čl. III až V Kvalifikační dokumentace shora citované veřejné zakázky splňuje takto: 
 
Základní kvalifikační předpoklady uchazeč splňuje. Uchazeč bere na vědomí, že v případě, že o jeho nabídce 
bude rozhodnuto jako o nejvhodnější nabídce (§ 81 odst. 1 zákona), poskytne zadavateli součinnost potřebnou 
k uzavření smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena ve lhůtě podle ust. § 82 odst. 2 zákona a s ohledem na tuto 
skutečnost předloží zadavateli čestné prohlášení podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona.  
 
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč splňuje. Uchazeč bere na vědomí, že v případě, že o jeho nabídce 
bude rozhodnuto jako o nejvhodnější nabídce (§ 81 odst. 1 zákona), poskytne zadavateli součinnost potřebnou 
k uzavření smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena ve lhůtě podle ust. § 82 odst. 2 zákona a a s ohledem na tuto 
skutečnost předloží zadavateli oprávnění k podnikání ………………………………… (text doplní dodavatel dle 
svého živnostenského listu nebo podle Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku, např. „provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování“), výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší 90 dní ke dni podání nabídky a 
doklad osvědčující odbornou způsobilost pana ………………………………… (text doplní dodavatel, tzn. uchazeč 
zde uvede jméno osoby, prostřednictvím které tento kvalifikační předpoklad prokazuje). Uchazeč prohlašuje, že 
osoba uvedená v předchozí větě je jeho zaměstnancem – subdodavatelem - nebo v jiném vztahu * (nehodící se 
uchazeč škrtne). 
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V případě, že uchazeč prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele, 
uvede ve svém čestném prohlášení navíc větu:  
 
Vzhledem k tomu, že uchazeč prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu s pomocí subdodavatele, bere 
uchazeč na vědomí, že v rámci poskytnuté součinnosti předloží zadavateli kromě dokladu osvědčující odbornou 
způsobilost rovněž doklady podle ust. § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona.  
 
Technické kvalifikační předpoklady uchazeč splňuje. Uchazeč bere na vědomí, že v případě, že o jeho 
nabídce bude rozhodnuto jako o nejvhodnější nabídce (§ 81 odst. 1 zákona), poskytne zadavateli součinnost 
potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena ve lhůtě podle ust. § 82 odst. 2 zákona a 
s ohledem na tuto skutečnost předloží zadavateli seznam nejméně tří významných stavebních prací svým 
charakterem odpovídající předmětu této veřejné zakázky (s finančním objemem minimálně 3 mil. Kč bez DPH) 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších 
z těchto stavebních prací; když tato osvědčení budou zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 
budou obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 
 
Uchazeč v rámci poskytnuté součinnosti před uzavřením smlouvy předloží seznam těchto tří stavebních prací a 
osvědčení k nim: 
 
Stavba 1: ……………………………………………………………… 
Cena díla bez DPH: ……………………………………………………………… 
Doba plnění (od – do): ……………………………………………………………… 
Místo provádění stavebních prací: ……………………………………………………………… 
 
 
Stavba 2: ……………………………………………………………… 
Cena díla bez DPH: ……………………………………………………………… 
Doba plnění (od – do): ……………………………………………………………… 
Místo provádění stavebních prací: ……………………………………………………………… 
 
 
Stavba 3: ……………………………………………………………… 
Cena díla bez DPH: ……………………………………………………………… 
Doba plnění (od – do): ……………………………………………………………… 
Místo provádění stavebních prací: ……………………………………………………………… 
 
 
 
V případě, že uchazeč bude prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím 
subdodavatele, uvede ve svém čestném prohlášení navíc větu:  
 
Vzhledem k tomu, že uchazeč prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu s pomocí subdodavatele, bere 
uchazeč na vědomí, že v rámci poskytnuté součinnosti předloží zadavateli kromě dokladu osvědčující odbornou 
způsobilost rovněž doklady podle ust. § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona.  
 
Uchazeč současně závazně prohlašuje, že je ekonomicky a finanční způsobilý splnit předmětnou 
veřejnou zakázku v rozsahu a za podmínek stanovených zadavatelem.  
 
Uchazeč bere na vědomí, že je si vědom všech důsledků plynoucích z předložení nepravdivých nebo neúplných 
informací. V případě, kdy jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, zavazuje se poskytnout zadavateli 
součinnost před uzavřením smlouvy tak, že doloží doklady prokazující splnění požadovaných kvalifikačních 
předpokladů v originále nebo v úředně ověřené kopii, když doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 
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Toto čestné prohlášení podepisuji ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platnému v době vyhlášení shora citovaného zadávacího řízení. 
 
 
 
 
V …………………………… dne: …………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
podpis osoby, které seznam vyhotovila 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
podpis oprávněné osoby uchazeče 
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