Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Prohlášení dodavatele

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE KE KVALIFIKACI
k veřejné zakázce na zhotovitele stavebních prací

Demolice objektu kotelny, parc. č. 13/4, k. ú. Krnov - Horní Předměstí

Zadavatel:
IČO:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:

Údaje o zadavateli
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
002 96 139
Ing. Tomášem Hradilem, starostou
Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku,
+420 554 697 234

Údaje o dodavateli
Dodavatel:
Sídlo:
IČO
Oprávněná osoba:
Nabídku vypracoval:
Telefon, email:
ID datové schránky:
V souladu s § 86 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“), jako osoba oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele tímto čestně prohlašuji, že níže
uvedené údaje jsou pravdivé a bez výhrad:
1. splňuji základní způsobilost v souladu s § 74 zákona v návaznosti na § 75 zákona.
2. splňuji profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 zákona a dále v rozsahu podle požadavků
zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky:
2.1 Jsem zapsán v obchodním rejstříku. Pravdivost tohoto tvrzení lze ověřit z veřejně dostupných
zdrojů (Veřejný rejstřík a Sbírka listin).
2.2 Disponuji Osvědčením o autorizaci pro obor pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
- osobně*: dodavatel zde doplní jméno a příjmení
- prostřednictvím svého zaměstnance*: dodavatel zde doplní jméno a příjmení zaměstnance
- prostřednictvím poddodavatele*: dodavatel zde doplní jméno a příjmení
(*nehodící se škrtne)

3. splňuji technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona a dále v rozsahu podle
požadavků zadavatele vymezených v čl. 5 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.
Čestné prohlášení se vztahuje k těmto stavebním pracím poskytnutých v uplynulých pěti letech,
které splňují bez výhrad podmínky zadavatele:
Objednatel
Název stavby *)
Doba plnění a místo plnění

Významná
stavební práce

Celková cena bez DPH
Zakázka plněna ze 100 % dodavatelem

ANO/NE, dodavatel uvede svůj skutečný podíl v Kč bez DPH

stručný popis činnost

1

Kontaktní osoba a telefon

Objednatel
Název stavby *)
Doba plnění a místo plnění

Významná
stavební práce

Celková cena bez DPH
Zakázka plněna ze 100 % dodavatelem

ANO/NE, dodavatel uvede svůj skutečný podíl v Kč bez DPH

stručný popis činnost

2

Kontaktní osoba a telefon

*) název stavební práce musí být totožný s názvem stavby uvedeným na příslušném osvědčení
Seznam lze dle potřeby rozšířit

4. Splňuji technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadavatele vymezenými v čl. 5 zadávacích
podmínek v návaznosti na § 79 odst. 2 písm. d) zákona. Čestné prohlášení dodavatele se vztahuje
k této osobě:
Jméno a příjmení
Stavba, na které jsem se podílel v pozici
stavbyvedoucího (finanční objem bez
DPH 4 mil. Kč, doba realizace
v návaznosti na požadavek praxe
v uplynulých 10 letech)

stavbyvedoucí

Autorizace v oboru pozemní stavby
(číslo)

1.

ANO / NE
Číslo autorizace:

Dosažené vzdělání
Praxe v pozici stavbyvedoucího na
staveništi v období uplynulých 10 let

POZICE

Pozice u dodavatele
zaměstnanec, poddodavatel anebo jiný pracovně právní vztah

ANO / NE

Podpisem tohoto čestného prohlášení beru na vědomí, že pokud budu jako účastník předmětného
zadávacího řízení na základě rozhodnutí zadavatele vybraným dodavatelem, předložím zadavateli dle
pokynů uvedených v čl. 5 zadávací dokumentace před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, případně další požadované listiny a doklady, které jsem prokazoval prostřednictvím
tohoto Prohlášení o kvalifikaci dodavatele.

V ………………………… dne: ………….2020

………………………………………………………
jméno a příjmení
podpis oprávněné osoby

OTISK RAZÍTKA

