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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ  

TECHNICKÝCH KVALIFIKA ČNÍCH PŘEDPOKLAD Ů 

 

dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění 

Identifikace zakázky: 

Název veřejné zakázky: „Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa“ 

Název projektu: Regenerace zeleně obce Šilheřovice - I. etapa 

Identifika ční údaje uchazeče: 

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo jméno a příjmení)  

Sídlo /místo podnikání 
(adresa včetně PSČ)  

Právní forma  

IČ  

Osoba/y oprávněná/é jednat jménem či za uchazeče 
 

 

Kontaktní osoba ve věci nabídky  
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Bod. 3.3.3.1: Čestně prohlašuji, že: 

• splňuji kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 odst. 3 písm. a) zákona, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k předmětné veřejné 

zakázce, neboť jsem dodavatelem, který v posledních 3 letech provedl nejméně 3 dokončené zakázky s předmětem plnění obdobným jako je 

převažující předmět plnění této veřejné zakázky (tj. především ošetření stromů, instalace bezpečnostních vazeb, výsadby stromů či zakládání 

porostů a to v rozsahu, který odpovídá polovině hodnoty této zakázky v Kč bez DPH, tj. 950.000,- Kč bez DPH. Prohlášení stvrzuji níže 

uvedeným seznamem provedených stavebních prací a přiloženými osvědčeními. 

Seznam provedených stavebních prací: 

Poř. 
číslo 

 

Předmět realizované zakázky 
 

Objednatel 
 

(název, sídlo, IČ) 
 

Finanční objem  
v Kč bez DPH 

 

Období realizace akce 
(datum od - do) 

 

     

     

     

     

     
 

Nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení jsou osvědčení jednotlivých objednatelů vztahujících se k nejvýznamnějším z výše uvedených stavebních 

prací. Osvědčení jsou zpracována dle požadavků zadávací dokumentace. 

Příloha: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací (možno doložit až k podpisu smlouvy). 
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Bod. 3.3.3.2: Čestně prohlašuji, že disponuji: 

• min. 1 osobou s odborným vysokoškolským vzděláním a praxí nejméně 3 let v oboru realizace objektů zahradní architektury a krajinářských 

úprav nebo min. 1 osoba s odborným středoškolským vzděláním a praxí nejméně 5 let v oboru realizace objektů zahradní architektury a 

krajinářských úprav. Uchazeč doloží tento předpoklad předložením profesního životopisu pro tuto osobu, ve kterém bude uvedeno absolvování 

odborného vzdělání, délka praxe a realizované služby obdobného charakteru.  

• 2.2 min. 1 osobou provádějící odborné stromolezecké (arboristické) práce s certifikátem „Certifikovaný arborista ETW (European 

Treeworker)“ nebo „Certifikovaný arborista konzultant“ nebo osvědčení „Komplexní péče o dřeviny“, osvědčení na specializaci vazby korun a 

ořezy stromů či podobný certifikát. 

 

Pozn.: Pokud nejsou tyto osoby zaměstnancem dodavatele, uchazeč do nabídky doloží doklady, z kterých bude zřejmé, v jakém pracovně právním 

vztahu s touto osobou je a ze kterých bude vyplývat závazek pozice hlavního stavbyvedoucího této osoby vůči dodavateli po celou dobu realizace 

této veřejné zakázky. 

 
V(e) ........................................................... 
 dne ........................................................... 
 

..................................................................................................................................................... 
Titul, jméno a příjmení osob/y oprávněné/ých jednat jménem či za uchazeče (čitelně) 

 
 

..................................................................................................................................................... 
Podpis osob/y oprávněné/ých jednat jménem či za uchazeče 


