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FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ 

KVALIFIKACE 
SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 

 

Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odstavec 2 
písmeno b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro dodavatele: 
 
Obchodní firma ____________________________________________________ 
 
Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele; minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je 
stanovena: 
nejméně 3 významné služby, jejichž předmětem bylo poskytování hlasových a 
datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu 
nejméně 500 SIM karet v provozovaných po dobu min. jednoho kalendářního roku u 
každé z těchto služeb. Každá z významných služeb musela být realizována pro 
jednoho objednatele. 
 

I. VÝZNAMNÁ SLUŽBA 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název zakázky  

Objednatel (název a sídlo)  

Termíny realizace významné 
služby (rok, měsíc a den 
zahájení a dokončení služby) 

 

Předmětem zakázky bylo 
poskytování hlasových a 
datových telekomunikačních 
služeb prostřednictvím 
mobilního operátora (Ano/Ne) 

 

Počet provozovaných SIM 
karet po dobu jednoho 
kalendářního roku 

 

Byla-li tato referenční zakázka 
plněna poddodavatelem 
účastníka zadávacího řízení, 
uveďte zde identifikační údaje 
poddodavatele. Pokud ne, 
uveďte NE. 
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II. VÝZNAMNÁ SLUŽBA 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název zakázky  

Objednatel (název a sídlo)  

Termíny realizace významné 
služby (rok, měsíc a den 
zahájení a dokončení služby) 

 

Předmětem zakázky bylo 
poskytování hlasových a 
datových telekomunikačních 
služeb prostřednictvím 
mobilního operátora (Ano/Ne) 

 

Počet provozovaných SIM 
karet po dobu jednoho 
kalendářního roku 

 

Byla-li tato referenční zakázka 
plněna poddodavatelem 
účastníka zadávacího řízení, 
uveďte zde identifikační údaje 
poddodavatele. Pokud ne, 
uveďte NE. 

 

 
 

III. VÝZNAMNÁ SLUŽBA 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název zakázky  

Objednatel (název a sídlo)  

Termíny realizace významné 
služby (rok, měsíc a den 
zahájení a dokončení služby) 

 

Předmětem zakázky bylo 
poskytování hlasových a 
datových telekomunikačních 
služeb prostřednictvím 
mobilního operátora (Ano/Ne) 

 

Počet provozovaných SIM 
karet po dobu jednoho 
kalendářního roku 

 

Byla-li tato referenční zakázka 
plněna poddodavatelem 
účastníka zadávacího řízení, 
uveďte zde identifikační údaje 
poddodavatele. Pokud ne, 
uveďte NE. 
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Datum: ________________ 
 
 
 
 
    ____________________________________________ 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


