
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – „Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem“ 

 

 

Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům  
 

 
Seznam osob odpovědných za poskytování předmětných činností 

ve smyslu čl. 5.4.2 zadávací dokumentace  
 
 

Společnost [doplní účastník], IČO: [doplní účastník], se sídlem [doplní účastník]1 jako účastník v  řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem“  
zadávanou zadavatelem Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 622 
43 136, tímto prohlašuje, že má k plnění veřejné zakázky k dispozici servisní tým, jehož členem je [BUDE DOPLNĚNO jméno a příjmení], 
který: 

- je oprávněn k práci na elektrických zařízeních do 230 V dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů, minimálně v úrovni „Pracovníci pro samostatnou činnost“ dle § 6 vyhlášky nebo srovnatelné v rámci EU;  

- má praxi v servisní činnosti k typu zařízení odpovídajícímu dodavatelem nabízenému přístroji v minimální délce 3 let; a   
- je schopen komunikace v českém nebo slovenském jazyce, a to případně i prostřednictvím překladatele, kterého za tímto účelem na své 

náklady zajistí dodavatel; 
- Je oprávněn k provádění servisní činnosti na nabízeném přístroji. 

 
Účastník prohlašuje, že výše uvedený člen servisního týmu je [zaměstnancem účastníka / subdodavatelem účastníka / zaměstnancem 
subdodavatele s názvem, IČ, sídlem - účastník uvede jednu z alternativ; pokud se jedná o zaměstnance subdodavatele, účastník uvede identifikaci 
subdodavatele].  
 

 
 

V [doplní účastník] dne [doplní účastník] 

 

 

________________________________ 

[název účastníka - doplní účastník] 

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka - doplní účastník] 

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník] 

                                                           
1 Pokud vzorové znění identifikace uchazeče neodpovídá jeho právní formě, uchazeč upraví a doplní identifikační údaje tak, aby jeho právní formě odpovídaly. Tato 

poznámka bude následně vymazána. 



Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – „Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem“ 

 

 

Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům  
 

 
Seznam významných dodávek 
ve smyslu čl. 5.4.1. zadávací dokumentace  

 
Společnost [doplní účastník], IČO: [doplní účastník], se sídlem [doplní účastník]2 jako účastník v  řízení na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem“ 
zadávanou zadavatelem Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 622 
43 136, tímto prohlašuje, že v posledních 3 letech před zahájením tohoto řízení (tzn. datem uveřejnění výzvy) realizoval alespoň jednu (1) 
zakázku, jejímž předmětem byla dodávka obdobného přístroje, jako je poptávaný přístroj, tj přístroj pro hodnocení paliv, palivářských surovin, 
motorové nafty, bionafty, olejů, asfaltů a těžkých zbytků podle ASTM D 93 a ISO 2719. a to v hodnotě min. 300.000,- Kč bez DPH.  
Touto zakázkou je: 

 

název, IČ a sídlo 
objednatele 

kontaktní osoba 
objednatele s 

uvedením jejího 
telefonu nebo e-mailu 

název / označení 
významné dodávky 

popis předmětu 
dodávky 

doba realizace 

[doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] [doplní účastník] 

 
 
 
V [doplní účastník] dne [doplní účastník] 

 

 

________________________________ 

[název účastníka - doplní účastník] 

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka - doplní účastník] 

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník] 

 

                                                           
2 Pokud vzorové znění identifikace uchazeče neodpovídá jeho právní formě, uchazeč upraví a doplní identifikační údaje tak, aby jeho právní formě odpovídaly. Tato 

poznámka bude následně vymazána. 


