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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNKY PODLE § 44 ODST. 10 ZÁKONA
Společnost [●], se sídlem [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem
v [●], oddíl [●], vložka [●], [jejímž jménem/za níž] jedná [●] (dále jen „uchazeč“), čestně
prohlašuje, že splní dále uvedené podmínky podle § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") požadované
zadavatelem Povodí Odry, státní podnik, IČO: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve vztahu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
s názvem „VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 – 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)"
(dále jen „veřejná zakázka“), zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona.
1) Alespoň 10% osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 – 5,177, zkapacitnění toku
(č.st. 4962)", přijmu do pracovního poměru nebo na dohodu o pracích konaných
mimo pracovní poměr z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob (uchazečů o
zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky
evidováni úřadem práce po dobu alespoň 6 měsíců nepřetržitě). S těmito osobami
uzavřu pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním této veřejné zakázky formou
zakládající ukončení jejich evidence na Úřadě práce, a to minimálně na celou dobu
plnění díla v rámci této veřejné zakázky.
2) Zavazuji se, že před podpisem smlouvy na realizaci této veřejné zakázky předložím
zadavateli (objednateli) seznam osob, s nimiž bude uzavřen pracovněprávní vztah
v souvislosti s plněním této veřejné zakázky, potvrzený místně příslušným
pracovištěm Úřadu práce a zároveň předložím prohlášení o celkovém počtu všech
osob, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Místo:
Datum:
Název uchazeče:

_____________________________
Jméno:
Funkce:

Poznámky k vyplnění:
Uchazeč upraví žlutě vyznačená pole.

Příloha č. 9 Vzor Čestného prohlášení o splnění podmínky podle §44 odst. 10 zákona

