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Příloha č. 4:

Čestné prohlášení k doložce bezúhonnosti
v rámci zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
„Pořízení výpočetní, komunikační a kancelářské techniky – opakovaná výzva“

Firma, společnost (přesný název): …………………………………….………………….…..
Se sídlem: …………………………………………………………………...………………….
IČ/DIČ: ……………………………………………………………………….………………..
Zapsaný: ……….…………………………………………………………………………….…
Zastoupený (jméno, funkce): …………………………….…………….………..……………...
tímto čestně prohlašuje, že se jako „zájemce“, „uchazeč“ a potenciální „dodavatel“ (v rozsahu
všech statutárních orgánů i vedoucích dotčených organizačních složek) seznámil, zavazuje se
dodržovat, bezvýhradně akceptuje a souhlasí s níže uvedenými podmínkami donátora subprojektu zpracovaných ve formě Doložky bezúhonnosti (Integrity Clause).

Doložka bezúhonnosti (Integrity Clause)
Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření
protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu
zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky
či jeho nabídky.
Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami
volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost
zanikla během plnění smlouvy, musí o tom dodavatel zadavatele neprodleně informovat.
Dodavatel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým
kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o sub-projektu či službách bez
předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho
předchozího písemného souhlasu.
Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují
se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
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Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout
jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.
Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání
smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené
dodavatelem jsou důvěrné.
Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost
jeho zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý, může zadavatel bez ohledu na
škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na odškodnění.
V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění
smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací
praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení
se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru,
odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či
vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl
ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.
Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají
z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené
příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má
všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

V(e) ………..……………….. dne ………………………..
Podpis, razítko:

..................................................................................................
osoba oprávněná jednat za uchazeče,
dodavatele (jméno, příjmení a funkce): ………………………………………………………...
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