
Městotvorné řešení území kolem tzv.“průpichu“ v Přerově 
 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Účastník soutěže: 

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

se sídlem/u fyzické osoby bydliště/:   ………………………………………………… 

IČO/u fyzické osoby datum narození: ………………………………………………… 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……….………………………………………………… 

zastoupený…………………………………………..………………………………………………… 

jako uchazeč soutěže o návrh zadávané vyhlašovatelem statutární město Přerov,  

IČO:  00301825, pod názvem: 

 
Urbanistická soutěž o návrh „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“ 
 
tímto čestně prohlašuje, že splňuje následující podmínky: 
 
a) je občanem České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a 
Švýcarské konfederace nebo má své sídlo v České republice nebo v některém z členských států 
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;  
b)  není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů 
nebo přizvaným odborníkem této soutěže;  
c) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či 
přímým spolupracovníkem osob, které se bezprostředně zúčastnily na přípravě soutěžního zadání a na 
vyhlášení soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních 
návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách;  
d) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele nebo právnických 
osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, 
soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení 
o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.  
e) splňují základní způsobilost dle § 74 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
Zákon);  
f) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti a 
na právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové evidence není vyžadována);  
e) má oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající 
činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové 
oprávnění není vyžadováno);  
f) je autorizovaným architektem v některém z následujících oborů: „Architektura“(autorizace A1), „Územní 
plánování“ (autorizace A2) nebo „Všeobecná působnost“ (autorizace A0) dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo 
v němž má své sídlo. 

 
 
 
         ……………………… 
          PODPIS 
 
 
 
Poznámka: Účastníkem soutěže se myslí osoba, se kterou bude jednáno o případném uzavření 
smlouvy o dílo v jednacím řízení bez uveřejnění. 
 


