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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splněni základní kvalifikace analogicky podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek pro akci s názvem:

,,GŘOL— Příprava a komplexní zajištění organizace veřejné zakázkv na poskvtování
energetických služeb metodou EPC ve vybranÝch organizaČních jednotkách VS ČR"

Identifikační údaje zadavatele:
Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Generální ředitelství VS ČR

Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4
IČ: 00212423

Účastník:

název (jméno a příjmení): . ve funkci jednatele společnosti
S. r. O.

se sídlem (adresa): , PSČ

IČ (bylo-li přiděleno):

zapsaný v: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka

(účastník vyplní v případě, žeje zapsán v obchodním rejstříku)

(dále jen ,,účastník"')

tímto prohlašuje, Že je účastník:

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný či])
obchodováni s lidmi, trestný čin proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod,
podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů
z trestné činnosti z nedbalosti), trestný čin hospodářský (zneužití informace a postavení v
obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při
veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie), trestný čin obecně
nebezpečný, trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
trestný čin prori pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu
veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti
orgánu veřejné moci), nebo pro obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
účastníka. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
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- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek.

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

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedophtek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnuti o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního pkdpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla účastníka.

s.r.o.
Energetické posudky, audity, PENB

,
IČ:
DIČ:

V dne 29. 3. 2018

. , Jednatel
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