
Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka  

„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost –  

stavba tlakové splaškové kanalizace obce Dolní Stakory“  

zadavatel: obec Dolní Stakory, Dolní Stakory 48, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00509337 

 

 

  

Příloha č. 4 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE 
(vzor) 

 

 

Název / obchodní firma 

(příp. jméno a příjmení)   ……..….…………………………………………………………………………….. 

 

se sídlem:    ……..….…………………………………………………………………………….. 

 

IČ:      ……..….……………………………………………………………………….……. 

 

zastoupený:    ……..….…………………………………………………………………………….. 

 
 

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost – stavba 

tlakové splaškové kanalizace obce Dolní Stakory“, jejímž zadavatelem je obec Dolní Stakory 

 

tímto čestně prohlašuje, že 

 

a) v posledních třech (3) letech (od 1.1.2018) realizoval následující zakázky odpovídající předmětu této 

veřejné zakázky, a to v postavení hlavního dodavatele,  

 

b) následující zakázky realizoval řádně v objednatelem požadovaném rozsahu a zakázky dokončil:  

 

 

 

1. REFERENČNÍ ZAKÁZKA 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název zakázky  

Stručný popis zakázky + její požadované 

parametry (projektovaná stavba musí 

zahrnovat alespoň 100 ks čerpadel, mít délku 

min. 3000 m a výše investičních nákladů na 

její vybudování musí činit min. 5 mil. Kč 

bez DPH) 

 

Místo zakázky   

Objednatel  

(název, IČ a sídlo, telefon a e-mail) 
 

Lhůta realizace zakázky 

(zahájení a dokončení) 
 

Finanční objem celé zakázky 

(v Kč bez DPH) 
 

Finanční podíl uchazeče na zakázce 

(v Kč bez DPH) 
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2. REFERENČNÍ ZAKÁZKA 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název zakázky  

Stručný popis zakázky + její požadované 

parametry (projektovaná stavba musí 

zahrnovat alespoň 100 ks čerpadel, mít délku 

min. 3000 m a výše investičních nákladů na 

její vybudování musí činit min. 5 mil. Kč 

bez DPH) 

 

Místo zakázky   

Objednatel  

(název, IČ a sídlo, telefon a e-mail) 
 

Lhůta realizace zakázky 

(zahájení a dokončení) 
 

Finanční objem celé zakázky 

(v Kč bez DPH) 
 

Finanční podíl uchazeče na zakázce 

(v Kč bez DPH) 
 

3. REFERENČNÍ ZAKÁZKA 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název zakázky  

Stručný popis zakázky + její požadované 

parametry (projektovaná stavba musí 

zahrnovat alespoň 100 ks čerpadel, mít délku 

min. 3000 m a výše investičních nákladů na 

její vybudování musí činit min. 5 mil. Kč 

bez DPH) 

 

Místo zakázky   

Objednatel  

(název, IČ a sídlo, telefon a e-mail) 
 

Lhůta realizace zakázky 

(zahájení a dokončení) 
 

Finanční objem celé zakázky 

(v Kč bez DPH) 
 

Finanční podíl uchazeče na zakázce 

(v Kč bez DPH) 
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Souhlasím s tím, že zadavatel je oprávněn si uvedené údaje ověřit u objednatelů zakázek a dotázat se rovněž na údaje 

výše neuvedené. 
 

V tomto čestném prohlášení jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou 

uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 

 

 

 
V ………………………… dne …………………….. 

 

………………..…………………………………………..…… 

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 


