SOUHLAS S DODAVATELSKÝMI STANDARDY ŠKODA AUTO a.s. a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
- pro všeobecný nákup –
Dodavatel tímto prohlašuje, že bude při spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. dodržovat veškeré
požadavky vyplývající z následujících dokumentů, které jsou dostupné na www.vwgroupsupply.com:
- Požadavky koncernu Volkswagen na trvale udržitelný rozvoj v obchodních vztazích podle
dokumentu „Udržitelnost (Leitbild Nachhaltigkeit)“
- Požadavky a příslušné interní předpisy společnosti Škoda Auto, které jsou dostupné na
www.vwgroupsupply.com, zejména zde uveřejněné požadavky z oblasti ochrany životního
a pracovního prostředí
Dále dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s následujícími dokumenty dostupnými na
www.vwgroupsupply.com nebo v interní dokumentaci ŠKODA AUTO a.s. a bude k nim při výkonu své
činnosti přihlížet.
- Charta pracovních vztahů v koncernu Volkswagen
- Prohlášení k sociálním právům a průmyslovým vztahům ve společnosti Volkswagen
- Otevřená komunikace ŠKODA AUTO a.s.
Seznam dokumentů, které dodavatel předloží zároveň s nabídkou a které jsou její nedílnou součástí:
1) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,
2) Výpis z Obchodního rejstříku,
3) Čestné prohlášení dodavatele (viz vzor),
4) Reference - seznam prací srovnatelných s předmětem zakázky realizovaných dodavatelem za poslední
3 roky, pokud není stanoveno jinak, avšak pouze pro zakázky s cenou přesahující 50.000,- EUR,
5) U zakázek na poskytování služeb seznam subdodavatelů na část jemu svěřené zakázky, včetně
uvedení rozsahu a specifikace prací (příp. čestné prohlášení, že takové subdodavatele nemá), pokud
není stanoveno jinak. V případě změny bude dodavatel ŠKODA AUTO a.s. o tomto neprodleně
informovat a seznam subdodavatelů doloží.
6) Plná moc, pokud jménem dodavatele nejednají členové statutárního orgánu v souladu se zápisem
v obchodním rejstříku.
Dodavatel svým podpisem stvrzuje, že si je vědom veškerých právních následků v případě uvedení
nepravdivých údajů v tomto Souhlasu a dokumentech, které jsou součástí nabídky, a že je ŠKODA AUTO
a.s. v takovém případě oprávněna odstoupit od všech smluv s dodavatelem a/nebo vymáhat po něm
náhradu škody, kterou tento porušením své povinnosti způsobil.
Dodavatel se zavazuje veškeré změny, ke kterým došlo od podpisu tohoto dokumentu, neprodleně
oznámit společnosti ŠKODA AUTO a.s.
A dále čestně tímto prohlašuje, že:
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, ani nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (jde-li o právnickou osobu, tuto podmínku splňuje
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické
osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, jakož i sama právnická osoba);
- vůči jeho majetku, nebo majetku některé z osob, která tvoří s dlužníkem koncern, neprobíhá nebo
v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí o úpadku a
že nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení a že nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující;
- nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon
odborné činnosti ani on ani jeho odpovědný zástupce, v případě právnické osoby nebyl jeho statutární
a/nebo odpovědný zástupce v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních
předpisů upravujících výkon odborné činnosti;
- není v likvidaci;
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- mu v posledních 3 letech nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
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