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Příloha 5 
Oznámení o vyhlášení řízení se soutěžním dialogem Rohanský ostrov 
ZAK22-0054  
Annex 5 

Notice of Announcement of Competitive Dialogue Procurement 
Procedure Rohan Island ZAK22-0054 
 

    
 

SOUHRNNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

CONTRACTOR'S SUMMARY AFFIDAVIT 

 
poddodavatel/subcontractor: 

xxx 
 

se sídlem/registered office: 

xxx 
 

IČO/Company ID: 

xxx 
 

DIČ/VATIN:  

xxx 
 

Zastoupený/represented by:  

xxx 
 

 

(ENGLISH BELOW) 

1. Tímto čestně prohlašuji, že splňuji základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona o zadávaní 

veřejných zakázek (B.2: Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení se soutěžním dialogem), resp. že:  

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

pravomocně odsouzen pro trestný čin1 nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazení odsouzení se nepřihlíží, 

 
1 trestným činem rozumí: 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině, 

b) trestný čin obchodování s lidmi, 

c) tyto trestné činy proti majetku: podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví 
z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské: 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, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g) tyto trestné činy proti 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. 
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b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, a to i ve vztahu ke spotřební dani, 

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

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

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

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mně nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nejsem v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele. 

2. Dodavatel, který je právnickou osobou, dále čestně prohlašuje, že podmínku podle odst. 1. písm. a) 

splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle výše stanoveného ustanovení splňovat: 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

3. Tímto čestně prohlašuji, že splňuji profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona o zadávání 

veřejných zakázek (B.3. Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení se soutěžním dialogem), resp. že: 

jsem oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky na území České 

republiky a dále že jsem odborně způsobilý plnit veřejnou zakázku. 

5. Tímto prohlašuji, že akceptuji bez výhrad zadávací podmínky uvedené v Oznámení o vyhlášení řízení 
se soutěžním dialogem s názvem Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova  
č. ZAK22-0054. 
 
6. Tímto prohlašuji, že souhlasím s užitím návrhů, které vzniknou během soutěžního dialogu k prezentaci 
veřejnosti, a to až po skončení fáze soutěžního dialogu (ukončen Workshopem II), po období 10 let, 
zadavatel může užít návrhy, aby s nimi seznámil veřejnost na svém webu, sociálních sítích apod. 
Zadavatel se zavazuje neudělit souhlas s publikací třetím osobám, zavazuje se zachovávat osobnostní 
práva autorů k dílu. 
 
7. Tímto čestně prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a to ve všech částech 
žádosti o účast, zejm. v portfoliu referencí.  
 
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Tímto dávám zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud 
takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu, v jakém byly poddodavatelem poskytnuty 
tyto údaje zadavateli v rámci výběrového řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro 
plnění zákonných povinností ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění 
předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze 
kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností 
zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. 
Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze po dobu 
nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje zpracovávají 
výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení příslušných opatření 
k zajištění zabezpečení osobních údajů. 
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ENGLISH: 

1. I hereby solemnly declare that I meet the basic eligibility requirements pursuant to Sec.74 (1) Act 

on Public Procurement (B.2. Notice of Announcement of Competitive Dialogue Procurement Procedure) 

meaning:  

a) I have not been convicted of a criminal offence2 or similar offence under the law of the 

country of the supplier's registered office in the last 5 years prior to the start of the procurement 

procedure; the expungement of convictions shall not be considered, 

b) I do not have any tax arrears due in the Czech Republic or in the country of my registered 

office, including in relation to excise tax, 

c) I do not have any outstanding arrears on insurance payments or public health insurance 

penalties in the Czech Republic or in the country of my residence, 

d) I have no arrears on insurance payments or penalties on social security or state 

unemployment payments, payable in the Czech Republic or in the country of my residence, 

e) I am not in liquidation, have not been the subject of a bankruptcy order, have not been 

placed under receivership according to another legal provision, nor am I in a similar situation under the 

law of the supplier’s registered office. 

2. A supplier who is a legal person further solemnly declares that the condition referred to in paragraph 

1(a) is fulfilled by that legal person and by each member of the statutory body. If a legal person is  

a member of the statutory body of the supplier, the condition set out above must be met by: 

a) this legal person, 

b) each member of the statutory body of that legal person; and  

c) the person representing the legal person in the statutory body of the supplier. 

3. I hereby solemnly declare that I meet the professional competence requirements pursuant  

to Sec. 77 (1) Act on Public Procurement (B.3. Notice of Announcement of Competitive Dialogue 

Procurement Procedure), namely: 

I am authorized to do business to the extent corresponding to the subject of the public contract 

in the Czech Republic and I am professionally qualified to perform the public contract. 

5. I hereby declare that I accept, without reservation, the terms and conditions of the tender as stated 
in the Notification of Announcement of the Competitive Dialogue Procedure titled Maniny Park and the 
Rohan and Libeň Island Concept Plan No. ZAK22-0054. 

 
2 a criminal offence is taken to mean: 

h) any criminal offence committed for the benefit of an organised criminal group or the criminal offence of 
participation in an organised criminal group, 

i) the crime of human trafficking, 

j) the following property crimes: fraud, credit fraud, subsidy fraud, possession of stolen goods, negligent 
possession, laundering of the proceeds of crime and negligent laundering of the proceeds of crime, 

k) the following economic crimes: abuse of information or position in commercial relations, negotiation of an 
advantage in the award of a public contract, in a public contract and in a public auction, fraud in the award 
of a public contract and in a public contract, fraud in a public auction, damage to the financial interests of 
the European Union, 

l) generally dangerous criminal offences, 

m) criminal offences against the Czech Republic, a foreign state and an international organisation, 

n) the following criminal offences against public order: criminal offences against the exercise of authority of a 
public body or official person, offences by an official person, bribery, other interference with the activities 
of a public body. 
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6. I hereby declare that I agree to the use of any designs created during the competitive dialogue for 
public presentations, after the end of the competitive dialogue phase (end of Workshop II),  
for a period of 10 years, the Contracting Authority may use the designs to make them known to the 
public on its website, social networks, etc. The Contracting Authority agrees not to grant permission for 
publication to third parties, and agrees to preserve the authors’ personal rights to the work. 
 
7. I hereby solemnly declare that all the information I have provided is complete and true in all parts of 
the request for participation, in particular in the portfolio of references.  
 
 8. Consent to the processing of personal data: 
I hereby give my express consent to the Contracting Authority to process and store, or publish (if such 
publication is required by specific legislation) personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as the "GDPR"), to the 
extent that the supplier has provided such data to the contracting authority in the context of the tender 
procedure and to the extent that such data are strictly necessary for the performance of legal 
obligations on the part of the Contracting Authority relating to the implementation of the public contract 
and the performance of the subject matter of the public contract and for the performance of contractual 
obligations on the part of the supplier. This consent may be withdrawn at any time, but withdrawal of 
consent does not affect the performance of the Contracting Authority's legal obligations and the 
Contracting Authority's obligations under the GDPR, in particular the performance of archiving and 
publication obligations. The processing of personal data is possible, while maintaining the purpose for 
which it is processed, only for the time strictly necessary for the purpose of the processing; this does not 
apply if the personal data are processed solely for archiving purposes in the public interest and provided 
that appropriate measures are taken to ensure the security of the personal data. 
 
 
 
 
 
V/In   xxx   dne/on   xxx 
 
 
 
 
 

                   
 

                  podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele 
                  signature of the person authorized to act on behalf of the supplier  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


