Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“

Příloha č. 5
Čestné prohlášení – Vzor osvědčení k referenční zakázce
veřejná zakázka

„Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Trutnově“
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:
sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
00278360
CZ00278360
Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

Ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a zároveň dle ustanovení čl. 6 odst. 6.3 písm. a) Zadávací dokumentace o technické kvalifikaci pro ČÁST
I. této veřejné zakázky přikládá dodavatel (účastník) ke každé referenční zakázce uvedené v referenčním listu:
−

osvědčení o řádném provedení a splnění příslušné referenční zakázky (realizované významné stavební
práce) vydané objednatelem, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat minimálně údaje
požadované zadavatelem v rámci každé významné dodávky uvedené v Referenčním listu (dle Přílohy
č. 4 Zadávací dokumentace) a dále údaj o řádném provedení a splnění příslušné dodávky.

Zadavatel v této Příloze č. 5 stanovuje dodavatelům (účastníkům), kteří podávají nabídku v rámci výše
uvedené veřejné zakázky, vzor osvědčení nezbytného k doložení referenčních zakázek dle shora uvedeného.
Uvedený vzor obsahuje minimální náležitosti, které zadavatel požaduje pro doložení osvědčení či čestného
prohlášení o každé referenční zakázce.

OSVĚDČENÍ

vydané objednatelem
Tímto písemně potvrzuji, že
Dodavatel:
(název / obchodní firma dodavatele)
se sídlem:
(adresa sídla dodavatele)
IČ:
(identifikační číslo dodavatele)
DIČ:
(daňové identifikační číslo dodavatele)
jejímž jménem jedná:
(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)
poskytl/a řádně a včas plnění spočívající v realizaci stavebních prací směřujících k provedení níže uvedené
zakázky.
Název stavební zakázky:
Název/obchodní firma objednatele (zadavatele):
Předmět a popis realizované stavební zakázky:
Finanční výše plnění – rozpočtové náklady
stavebních prací (tj. cena stavební zakázky):
Doba realizace stavebních prací (stavební zakázky)
(tj. délka a časový horizont stavebních prací):
Kontaktní osoba objednatele (zadavatele)
k ověření stavebních prací (stavební zakázky):
tel.:
e-mail:
Toto osvědčení se vydává na žádost výše uvedeného dodavatele pro jeho další použití jako dokladu
prokazujícího splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
V

, dne

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat objednatele (zadavatele):
podpis osoby
oprávněné zastupovat objednatele (zadavatele):

