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Souhrnné prohlášení dodavatele 

Krycí list nabídky 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné 

zakázky 
Dodávka automobilu pro sociální služby Farní charity Praha 1 

Zadavatel Farní charita Praha 1 – Nové Město 

Druh řízení veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení podle § 31 dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma [doplní dodavatel] 

IČO [doplní dodavatel] 

DIČ [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

 

Kontaktní údaje dodavatele 

Kontaktní osoba [doplní dodavatel] 

e-mail [doplní dodavatel] 

telefon [doplní dodavatel] 

 

Nabídková cena 

Celková cena v Kč bez DPH DPH v Kč samostatně Celková cena v Kč včetně DPH 

[doplní dodavatel] [doplní dodavatel] [doplní dodavatel] 
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Technické parametry vozidla 

 

Místa k sezení Celkový počet 6 až 9, v přední řadě 

sedadel 3 místa 
[doplní dodavatel] 

Karoserie L1H1 [doplní dodavatel] 

Barva karoserie Základní, zadavatel preferuje dodání 

bílé či červené barvy, tento požadavek 

však není povinný 

[doplní dodavatel] 

Palivo Nafta [doplní dodavatel] 

Výkon motoru Minimálně 77 kW [doplní dodavatel] 

Zdvihový objem 

motoru 

Minimálně 1 800 cm3 
[doplní dodavatel] 

Emisní norma  EURO 6 [doplní dodavatel] 

Výbava Zadavatel nestanoví požadavky na 

výbavu vozidla 
[doplní dodavatel] 
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Prohlášení o kvalifikaci 

1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž 

nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

2. Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti prohlašuje, že: 

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje výpisem z obchodního rejstříku 

nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti; 

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 

čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti  

 

 

Za dodavatele dne                                                                                                                 ……………………… 

 

                                                             
1
 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 

2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 

nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 


