
 

Oprava místnosti škrabky školní jídelny v objektu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a  

– pracoviště Libušinka 18 
 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
veřejná zakázka na stavební práce s názvem:  

 

„Oprava místnosti škrabky školní jídelny v objektu MŠ Prostějov,  

ul. Šárka 4a – pracoviště Libušinka 18“ 

 

Osoba oprávněná jednat za dodavatele …………., se sídlem ……….., IČ: ………dále jen “dodavatel”), 

který je účastníkem veřejné zakázky a podává nabídku dle zadávacích podmínek obsažených v Zadávací 

dokumentaci a jejich přílohách, čestně a pravdivě prohlašuje, že při realizaci veřejné zakázky: 

▪ bude plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 

povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;  

▪ sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné 

zakázky);  

▪ řádně a včas plnil finanční závazky ke svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

Dále dodavatel čestně prohlašuje, že v rámci realizace veřejné zakázky sníží negativní dopad své 

činnosti na životní prostředí, a to zejména: 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečištění, může-li je během plnění 

veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní 

principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

Závěrem dodavatel čestně prohlašuje, že nabídka je v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. že dodavatel není obchodní společností ve smyslu § 4b tohoto 

zákona, která se nesmí účastnit veřejné zakázky. 

 
V Prostějově dne ………….                  

 

 …………………………………….. 

 podpis oprávněné osoby 

 funkce 

 


