Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
DLE USTANOVENÍ § 56 ODST. 2 PÍSM. A) A B) ZVZ
obchodní firma / jméno a příjmení1
se sídlem / trvale bytem……
IČO:……
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,
oddíl ……, vložka ……
jejímž jménem jedná: ……
Tímto čestně prohlašuji, že uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady požadované
pro splnění veřejné zakázky s názvem „Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1
Operačního programu Životního prostředí“ v rozsahu:
a) Seznam významných zakázek - služeb (dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ) zahrnující
realizování alespoň 2 významných zakázek na služby v posledních 3 letech
s minimální požadovanou úrovní:
-

jedna služba spojená s manuálním měřením znečišťujících látek v hodnotě
nejméně 500.000,- Kč bez DPH a

-

jedna služba spojená s matematickým zpracováním exaktně naměřených
meteorologických a souvisejících imisních dat nutných pro identifikaci zdrojů
znečištění ovzduší v hodnotě nejméně 50.000,- Kč bez DPH.

Je možné, aby jedna významná zakázka podle svého skutečného předmětu plnění
sloužila k prokázání i obou referenčních zakázek z výše uvedeného výčtu. Z údajů
poskytnutých dodavatelem však musí tato skutečnost, včetně splnění min.
požadovaného objemu (550.000,- Kč bez DPH), jasně vyplývat.
Seznam významných služeb:
Identifikační údaje
zákazníka
(obchodní firma,
sídlo, IČO aj.)

1

Název zakázky,
v rámci níž byla
významná
služba
realizována

Popis služeb/
rozsah, popis
splnění
definovaných
cílů

Celková cena
realizované
služby
(v Kč bez DPH)

Doba
trvání
(MM/RRRR)
–
(MM/RRRR)

Identifikační údaje doplní uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.
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b) Seznam členů týmu (dle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ) splňujících níže uvedené
požadavky (tým musí být složen minimálně z 2 osob):
-

alespoň jedna osoba - specialista v oboru měření úrovně znečištění,

-

alespoň jedna osoba - specialista v oboru zpracování rozptylových studií.

Seznam členů týmu, který je přílohou tohoto čestného prohlášení obsahuje níže uvedené
údaje a přílohy:
-

celá jména všech členů týmu,
strukturované profesní životopisy všech členů týmu,
požadované certifikace,
další doklady, ze kterých budou jednoznačně vyplývat níže uvedené požadavky:


v případě specialisty v oboru měření úrovně znečištění: doklad o řádném
ukončení VŠ studia příslušného technického nebo přírodovědného směru
(diplom v prosté kopii), profesní životopis ve formátu EUROPASS v českém
jazyce (vlastnoručně podepsaný),



v případě specialisty v oboru zpracování rozptylových studií: doklad o řádném
ukončení VŠ studia příslušného technického nebo přírodovědného směru
(diplom v prosté kopii), potvrzení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií
podle §32 zákona č. 201/2012 Sb., (v prosté kopii), profesní životopis ve
formátu EUROPASS v českém jazyce (vlastnoručně podepsaný).

V ………………….. dne ……………..
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: ……………………………….
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