Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Prohlášení dodavatele

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
Zadavatel:

Město Krnov

Sídlo:

Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01

Zastoupené:

Ing. Tomáš Hradil, starosta

IČO:

002 96 139

Účastník:

IČO:

Sídlo:
Zastoupený:
V souladu s § 53 odst. 4 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 že bez výhrad:
1. splňuji základní způsobilost v souladu s § 74 zákona v návaznosti na § 75 zákona. V této
souvislosti se zavazuji, že pokud budu vybraným dodavatelem, předložím zadavateli před
podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, a to v případě, že nebyly
součástí nabídky dodavatele v rámci shora citovaného zadávacího řízení,
2. splňuji profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 zákona a § 77 odst. 2 písm. a) zákona a dále
v rozsahu podle požadavků zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné
zakázky:
1. Jsem zapsán v obchodním rejstříku. Pravdivost tohoto tvrzení lze ověřit z veřejně dostupných
zdrojů (Veřejný rejstřík a Sbírka listin).
2. Disponuji živnostenským oprávněním k podnikání: dodavatel zde doplní název svého
oprávnění k podnikání podle požadavku zadavatele – poskytování software, poradenství
v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové
portály nebo obdobné.
3. splňuji technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona a dále v rozsahu podle
požadavků zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky. Čestné
prohlášení se vztahuje k těmto dodávkám poskytnutým v uplynulých třech letech, které splňují
bez výhrad podmínky zadavatele:

Objednatel

Významná
dodávka

Název dodávky
Doba plnění a místo plnění
Celková cena bez DPH

1

Kontaktní osoba a telefon

Objednatel

Významná
dodávka

Název dodávky
Doba plnění a místo plnění
Celková cena bez DPH

2

Kontaktní osoba a telefon
Objednatel

Významná
dodávka

Název dodávky
Doba plnění a místo plnění
Celková cena bez DPH

3

Kontaktní osoba a telefon

4. splňuji technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona a dále v rozsahu podle
požadavků zadavatele vymezených zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky. Čestné
prohlášení se vztahuje k této osobě, která splňuje bez výhrad podmínky zadavatele:
Jméno a příjmení

Vedoucí
projektového
týmu

Vzdělání, délka praxe
Odborná kvalifikace (reference)
Osvědčení

POZICE

Pozice u dodavatele

Jako shora uvedená osoba prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
………………………………………………………………………….

podpis uvedené osoby
Technik
specialista
POZICE

Jméno a příjmení
Osvědčení
Pozice u dodavatele

Jako shora uvedená osoba prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
………………………………………………………………………….

podpis uvedené osoby
Technik
specialista
POZICE

Jméno a příjmení
Osvědčení
Pozice u dodavatele

Jako shora uvedená osoba prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
………………………………………………………………………….

podpis uvedené osoby

Informace a údaje rozhodné pro hodnocení v rámci kritéria č. 2, přičemž zde nesmí být uvedena
zakázka, prostřednictvím které prokazoval dodavatel kvalifikaci (čl. 5 odst. 2 zadávací
dokumentace).
Referenční zakázky rozhodné pro hodnocení, na kterých se osoba na pozici vedoucí projektového
týmu
Objednatel (realizováno pro koho)
Název zakázky
Zhotovitel (firma, IČ)

ZAKÁZKA
1 (max. 4)

Předmět plnění
Rok plnění a sjednaná doba plnění
Finanční náklady zakázky dle SOD
U koho lze ověřit pravdivost
Jiný zdroj, kde lze pravdivost ověřit
lze podle potřeb rozšířit, přičemž budou hodnoceny pouze tři

Podpisem tohoto prohlášení beru na vědomí, že pokud budu jako účastník předmětného zadávacího řízení na základě
rozhodnutí zadavatele vybraným dodavatelem, předložím zadavateli 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. Beru na vědomí, že doklady prokazující základní způsobilost (bod 1) a profesní způsobilost dle § 77
odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

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

