Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce
„Oprava chodníků Bučina“
Zadavatel, Obec Prachovice, se sídlem: Prachovice, Chrudimská 50, IČO:270733, DIČ
CZ00270733, ID datové schránky cn4b3hd, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a
prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení o zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Oprava chodníků Bučina
Toto výběrové řízení je v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) zadáváno mimo režim tohoto zákona, nicméně je
realizováno podle zásad uvedených v § 6 ZVZ. Analogicky však může být užito některých
ustanovení ZVZ.

1. ÚDAJE O ZADAVATELI
zadavatel:

Obec Prachovice

sídlo:

Chrudimská 50, 538 04 Prachovice

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

4528531/0100

zastoupený:

starostkou Mgr. Bohuslavou Čepovou

kontaktní osoba:

místostarosta ing. Jan Lang

e-mail:

jan.lang@seznam.cz

tel.:

734 370 354

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem provést dílo dle
dokumentace pro provedení stavby – soupisu prací. Detailní vymezení předmětu plnění
veřejné zakázky je vymezeno v příloze, kterou tvoří soubor Oprava chodníků v lokalitě
Bučina zadání.xls, v dalším též nazývaný položkový rozpočet.
Místo plnění veřejné zakázky
Stavební práce a související dodávky budou realizovány v obci Prachovice, na sídlišti Bučina,
před domy s čísly popisnými 221 až 224, 225 až 228, 234 až 237 a od plochy před obchodem
COOP k č.p. 229 a jsou přibližně znázorněna na následující mapce červenou čarou:
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Opravené chodníky budou navazovat na chodníky již opravené a pro opravu budou použity
dlaždice stejného tvaru a barvy o tloušťce 60mm – vizte obrázek níže:

Zadavatel počítá s minimálně 50% staré vybourané dlažby pro další účely. Čištění, nakládka
na dopravní prostředek dodavatele a doprava je součástí nabídky. Doprava proběhne po
dohodě s pověřeným pracovníkem zadavatele na sběrné místo, vzdálené maximálně 500m.
Složení si zajistí zadavatel.
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Odpad – stavební suť, prostá kovů, bude dopravena k likvidaci na určené místo do vzdálenosti
1,5km. Likvidace není v soupisu prací a zadavatel si ji zajistí sám, nebude tedy součástí
nabídkové ceny.
Dodavatel si pořizuje zařízení staveniště na vlastní náklady a je součástí nabízené ceny. Totéž
platí i o zabezpečení staveniště např. výstražnou páskou.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších
standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky
respektovat platný právní řád České republiky.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh, požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel
připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění je nejpozději 1.9.2016, stavební práce budou
zahájeny po podpisu smlouvy o dílo (dále jen SOD).
Plnění předmětu veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do 17.10.2016.

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních, profesních a
technických kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této zadávací dokumentaci.
Dodavatelé prokáží splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje.
Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li
v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby
přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním
orgánem dodavatele.

3.1.

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné
prohlášení, z jehož obsahu bude analogicky podle § 53 odst. 1 ZVZ vyplývat, že dodavatel
splňuje minimální úroveň základních kvalifikačních předpokladů stanovených níže. Základní
kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu;
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o

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;

o

podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky;

o

tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
o

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;

o

podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky;

o

tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
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odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje
se tento předpoklad na tyto osoby,
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3.2.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň profesních
kvalifikačních předpokladů stanovených níže:
a) dodavatel disponuje zápisem v obchodním rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) dodavatel disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

3.3.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné
prohlášení, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období
realizoval nejméně 2 zakázky, jejímž předmětem bylo provedení zakázky obdobného
typu, a to v minimálním finančním objemu 50000 Kč bez DPH.
Z prohlášení bude rovněž vyplývat název takové zakázky, výše finančního plnění, doba a
místo plnění a kontaktní osoba objednatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si analogicky v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ od uchazeče,
se kterým má být uzavřena smlouva, originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující
pravdivost informací uvedených v jednotlivých čestných prohlášeních.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY
Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém nebo slovenském jazyce, v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v této dokumentaci.
Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit
přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným
řazením:
1. Krycí list nabídky
2. Seznam subdodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na
realizaci předmětu veřejné zakázky, hodlá-li dodavatel realizovat část zakázky
prostřednictvím subdodavatele.
3. Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele zmocňující
oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele, nebo za
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sdružení. Tato plná moc se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba je statutárním
orgánem.
4. Výtisk položkového rozpočtu (listů souboru Oprava chodníků v lokalitě Bučina
zadání.xls bez výtisku listu s názvem „Pokyny pro vyplnění“), po uplynutí termínu pro
odevzdání žádáme o zaslání tohoto souboru elektronickou poštou.
5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
6. Nabídku včetně veškerých dokumentů doporučuje zadavatel zpracovat a podat v 1
vyhotovení, tj. 1 originál.
7. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by
Zadavatele mohly uvést v omyl.
8. Nabídku podá dodavatel v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či
jiném obalu, označeném takto: V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude
nabídka označena identifikací dodavatele, včetně uvedení poštovní adresy dodavatele,
pod ní bude výrazným způsobem uveden název veřejné zakázky tj. Oprava chodníků
Bučina a níže text NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!.
Poštovní adresa místa pro předání nabídek bude obvyklým způsobem uvedena
v pravém dolním rohu.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez
DPH analogicky dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.
Nabídková cena bude strukturována v předepsaném členění dle vzoru uvedeného v
následující části zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí být zpracována v dělení na cenu bez DPH, částku DPH a cenu včetně
DPH.
Nabídky podané do zadávacího řízení budou seřazeny podle výše nabídkových cen v nich
uvedených.
Pro hodnocení nabídek bude relevantní souhrnná cena bez DPH.
Před samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny analogicky z hlediska § 77
ZVZ, tedy zda se nejedná o tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny.

6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto
zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK).
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Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky v členění:
celková nabídková cena bez DPH (v CZK),
výše DPH (v CZK),
celková nabídková cena s DPH (v CZK).
Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy jako
„nejvýše přípustná“ a může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či
daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení
těchto sazeb.
Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou
v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Kalkulaci nabídkové ceny dodavatel zpracuje oceněním jednotlivých prací a dodávek
v souboru Oprava chodníků v lokalitě Bučina zadání.xls (položkový rozpočet), který je
přílohou výzvy. V souboru je v listu s názvem „Pokyny pro vyplnění“ i podrobný návod
k vyplnění. Položkový rozpočet bude tvořit přílohu SOD.
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu. V případě, že
uchazeč neocení některou z položek v rozporu s tímto ustanovením, případně uvede
nulovou hodnotu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění podmínek
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.

7. OSTATNÍ INFORMACE
7.1.

Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese Chrudimská 50,
538 04 Prachovice. Při osobním doručení je třeba respektovat přítomnost pracovnice
podatelny, která je v pondělí a středu od 7.00 hod. do 16.00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od
6.00 hod. do 14.30 hod. s polední přestávkou 11.30-12.00 hod. ve všechny všední dny.
Budete-li nabídku doručovat osobně, použijte zapečetěnou obálku, označenou dle 4.8 s tím,
že výslovně upozorní přebírající pracovnici na to, že se jedná o nabídku do výběrového řízení.
Nabídky je možné podávat nejpozději do 15.8.2016 do 12.00 hodin.
Dodavatelé mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto
podané nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše
uvedené adrese. Nabídky, předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek
již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.2.

Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

7.3.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
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Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně.
Zadavatel si vyhrazuje právo v návaznosti na dodatečné informace rozhodnout o změně
zadávacích podmínek.

7.4.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se konat nebude, místo plnění je volně přístupné.

7.5.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje následující práva:
-

-

nevracet podané nabídky,
neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti se svou
účastí v zadávacím řízení,
zveřejnit veškeré podklady zadávacího řízení na svých internetových stránkách

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo v listinné podobě.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou
osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy nedovoleně upraveného není
předložením řádného návrhu smlouvy uchazečem.

9. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí této výzvy jsou:
Soubor Oprava chodníků v lokalitě Bučina zadání.xls v elektronické podobě
Příloha č. 1 – Krycí list (i v elektronické podobě)
Příloha č. 2 – Vzory čestného prohlášení (i v elektronické podobě)
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PŘÍLOHA Č. 1 – KRYCÍ LIST
NABÍDKY PODANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Oprava chodníků Bučina
Zadavatel
Název

Obec Prachovice

Sídlo

Chrudimská 50, 538 04 Prachovice

IČ

270733

Zastoupený

Mgr. Bohuslavou Čepovou, starostkou obce…
Uchazeč

Název

Sídlo/místo podnikání

Adresa pro poštovní
styk
Právní forma uchazeče
/ spisová značka
v obchodním rejstříku

IČ / DIČ

Zastoupený

Kontaktní osoba
Telefon
E-mail
Nabídková cena

Cena celkem bez DPH

Samostatně DPH v CZK

Cena celkem s DPH
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Uchazeč prohlašuje, že výše uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky
s názvem „Oprava chodníků Bučina“ zahrnuje veškeré náklady, které uchazeči
vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti
smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp.
návrhu smlouvy.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Podpis nabídky

Podpis oprávněné
osoby

Titul, jméno, příjmení,
funkce

Razítko, datum
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PŘÍLOHA Č. 2 – VZORY ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 17 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto uchazeč v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Oprava chodníků Bučina“, tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže
uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který, resp.
kterému:

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele); totéž platí i pro statutární orgán dodavatele, každého
člena tohoto statutárního orgánu, statutární orgán nebo každého člena statutárního
orgánu právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
dodavatele a vedoucího organizační složky zahraniční právnické osoby,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak v České republice,
tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; totéž platí i pro statutární
orgán dodavatele, každého člena tohoto statutárního orgánu, statutární orgán nebo
každého člena statutárního orgánu právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu dodavatele a vedoucího organizační složky zahraniční
právnické osoby,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i)

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
totéž platí i pro odpovědného zástupce dodavatele či jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele,

j)

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským
oprávněním, přičemž tímto dokladem je:
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

za posledních 5 let realizoval alespoň 2 významné zakázky, jejichž předmětem bylo provedení
zakázky obdobného typu, a to v minimálním finančním objemu 100000,- Kč bez DPH;
Název významné zakázky:

[doplní uchazeč]

Výše finančního plnění:

[doplní uchazeč]

Doba a místo plnění:

[doplní uchazeč]

Kontaktní osoba objednatele:

[doplní uchazeč]

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]
podpis
------------------------------------------Název uchazeče, jméno a příjmení, funkce
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