Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219, PSČ 407 21
0DBOR ROZVOJE, lNVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Čestné prohlášení člena komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
o neexistenci střetu zájmů
Člen komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení: „Výstavba chodníku na silnici 11/263 v

ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice"

Jan Papajanovský
jméno, příjmení

čestně prohlašuje, Že:

•

si není vědom Žádného střetu zájmů, v němž bych se mohl nacházet ve vztahu
k dodavatelům, kteří podali nabídku v tomto výběrovém řízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele,

dále potvrzuje, že:

•

•

pokud v průběhu výběrového řízení zjistí, Že existuje či nastal střet zájmů, ne-

prodleně tuto skutečnost oznámí zadavateli, a pokud se zjistí, Že střet zájmů
skutečně existuje, upustí od další účasti ve výběrovém řízení a od všech souvisejících činností,
zachová mlčenlivost o všech záležitostech, které mu budou svěřeny v souvisIosti s výše uvedenou zakázkou, nezveřejní Žádné důvěrné informace, které mu
budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou,

rovněž souhlasí, že
•

si neponechá kopie Žádných písemných informací, které mu budou poskytnuty,
za účelem jejich zneužití.

V České Kamenici dne 2.12. 2020
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Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219, PSČ 407 21
0DBOR ROZVOJE, [NVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Čestné prohlášení člena komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
o neexistenci střetu zájmů
Člen komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení: „Výstavba chodníku na silnici 11/263 v
ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice"

Václav Doleček
jméno, příjmení

čestně prohlašuje, Že:

•

si není vědom Žádného střetu zájmů, v němž bych se mohl nacházet ve vztahu
k dodavatelům, kteří podalj nabídku v tomto výběrovém řízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele,

dále potvrzuje, že:
•

pokud v průběhu výběrového řízení zjistí, že existuje či nastal střet zájmů, ne-

prodleně tuto skutečnost oznámí zadavateli, a pokud se zjistí, Že střet zájmů
skutečně existuje, upustí od další účasti ve výběrovém řízení a od všech souvisejících činností,

•

zachová mlčenlivost o všech záležitostech, které mu budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou zakázkou, nezveřejní žádné důvěrné informace, které mu
budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou,

rovněž souhlasí, že
•

si neponechá kopie žádných písemných informací, které mu budou poskytnuty,
za účelem jejich zneužití.

V České Kamenici dne 2.12. 2020
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Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219, PSČ 407 21
0DBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Čestné prohlášení člena komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabidek
o neexistenci střetu zájmů
Člen komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení: ,,Výstavba chodníku na silnici 11/263 v
ul. Lipová směr Huníkov, Česká Kamenice"

Tomáš Bartoň
jméno, příjmení

čestně prohlašuje, že:

•

si není vědom Žádného střetu zájmů, v němž bych se mohl nacházet ve vztahu
k dodavatelům, kteří podali nabídku v tomto výběrovém řízení, at' jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo navržené poddodavatele,

dále potvrzuje, že:
•

pokud v průběhu výběrového řízení zjistí, že existuje či nastal střet zájmů, ne-

prodleně tuto skutečnost oznámí zadavateli, a pokud se zjistí, Že střet zájmů
skutečně existuje, upustí od další účasti ve výběrovém řízení a od všech souvisejících činností,

•

zachová mlčenlivost o všech záležitostech, které mu budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou zakázkou, nezveřejní Žádné důvěrné informace, které mu
budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou,

rovněž souhlasí, že
•

si neponechá kopie Žádných písemných informací, které mu budou poskytnuty,
za účelem jejich zneužití.

V České Kamenici dne 2.12. 2020

podpis člena komise
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