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SEZNAM ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
Společnost [●], se sídlem [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem
v [●], oddíl [●], vložka [●], [jejímž jménem/za níž] jedná [●] (dále jen „uchazeč“), tímto dle §68
odst. 3 písm. a) a c) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), čestně prohlašuje, že:
1) §68 odst. 3 písm. a)


v posledních 3 letech u zadavatele Povodí Odry, státní podnik, IČO: 708 90 021, se
sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“)
pracovali následující statutární orgány nebo členové statutárních orgánů:*
[jméno a příjmení člena]
[jméno a příjmení člena]
[jméno a příjmení člena] **



v posledních 3 letech u Zadavatele nepracovali žádné statutární orgány nebo členové
statutárních orgánů.*

2) §68 odst. 3 písm. c)


Uchazeč v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Místo:
Datum:
Název:

__________________________
Jméno:
Funkce:

Poznámky k vyplnění:
Uchazeč upraví žlutě vyznačená pole.
V bodě 1) uchazeč škrtne nehodící se variantu podle toho, zda u zadavatele pracovali nebo
nepracovali statutární orgány uchazeče nebo jejich členové.
* nehodící se škrtněte
** přidejte řádky dle potřeby
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SEZNAM VLASTNÍKŮ AKCIÍ
Společnost [●], se sídlem [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem
v [●], oddíl [●], vložka [●], [jejímž jménem/za níž] jedná [●], (dále jen „uchazeč“), tímto dle
§ 68 odst. 3 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), předkládá seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než
10%:
Název a sídlo/ jméno, příjmení a
bydliště akcionáře

Výše podílu akcií
v%

*
Uchazeč prohlašuje, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídající
skutečnosti.
Místo:
Datum:
Název:

__________________________
Jméno:
Funkce:

Poznámky k vyplnění:
Seznam vlastníků akcií předkládá pouze uchazeč, který má formu akciové společnosti.
Uchazeč upraví žlutě vyznačená pole.
* přidejte řádky dle potřeby
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