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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  
O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

„Redigitalizace kina Metro 70“ 

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení  

dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) 

 

        Zadavatel 

Název: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace 

Sídlo: Školní 3694/1, 796 01 Prostějov 

IČ: 05592178 

        Účastník 

Název: doplnit 

Sídlo/místo podnikání: doplnit 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele jednat: 

doplnit 

IČ: doplnit 

 

 

 

Jako účastník zadávacího řízení čestně prohlašuji, že splňuji kvalifikaci stanovenou zadavatelem ve 

Výzvě k podání nabídky a Zadávací dokumentaci v čl. 4. (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné 

zakázce, a to:  

 
a) základní způsobilost dle § 74 ZZVZ v požadovaném rozsahu dle ZD 

 
b) profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v požadovaném rozsahu dle ZD 

 
c) technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ v požadovaném rozsahu dle ZD 

 
 

Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na 

plnění veřejné zakázky, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo 

úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel nebude mít 

k dispozici, a to v rozsahu stanoveném ZZVZ, resp. zadavatelem ve výzvě a zadávací dokumentaci dle 

článku 4. Při prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů), účastník poskytne 

doklady v souladu s § 83 ZZVZ. Účastník bere na vědomí, že nesplnění této povinnosti je podle § 122 

odst. 7 ZZVZ důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 
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Účastník zadávacího řízení bere dále na vědomí, že zadavatel je dle § 53 odst. 4 ZZVZ oprávněn 

v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o 

kvalifikaci bez ohledu na skutečnost, že účastník řízení využil možnosti nahradit doklady o kvalifikaci 

tímto čestným prohlášením. 

 

Toto čestné prohlášení činí účastník zadávacího řízení na základě své vážné a svobodné vůle a je si 

vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. Účastník zadávacího řízení bere 

zejména na vědomí, že v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ bude z účasti v zadávacím řízení 

vyloučen účastník zadávacího řízení, který předloží čestné prohlášení o splnění kvalifikace, které 

neodpovídá skutečnosti (tj. bude se jednat o nepravdivé čestné prohlášení). 

 
 
 
 
V ……………………………… dne … 
 

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

                                                                   podpis osoby oprávněné za účastníka jednat 
 

 


