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Příloha č. 1 Přehled podávaných dokumentů
1. Přehled podávaných dokumentů k prokázání způsobilosti uchazeče
Přehled podávaných dokumentů, které mají uchazeči dle bodu 3.2. Zadávací
dokumentace doručit do datové schránky poskytovatele:


Čestné prohlášení - Čestné prohlášení statutárního orgánu - každý uchazeč je
povinen zaslat prostřednictvím své datové schránky do datové schránky
poskytovatele toto čestné prohlášení, které je přílohou č. 6 v českém jazyce
a přílohou č. 7 v anglickém jazyce Zadávací dokumentace, a to za celou
organizaci, nikoliv za jednotlivé členy jeho statutárního orgánu, a tímto prohlašuje,
že splňuje všechny podmínky pro typ organizace, kterou jako uchazeč deklaruje
být. Skutečnost, že toto provede prostřednictvím své datové schránky, nahrazuje
čestná prohlášení jednotlivých členů statutárního orgánu s jejich podpisy.



Výpis z Rejstříku trestů – prostá kopie výpisu z Rejstříku trestů všech osob,
nebo Formulář žádost o výpis - fyzická osoba z Rejstříku trestů, které vykonávají
funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena s výjimkou osob u kterých
jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným
právním předpisem obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti.
Kopie výpisu z rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.

2. Přehled podávaných dokumentů k návrhu projektu
Přehled podávaných dokumentů, které má hlavní uchazeč dle bodu 4.1. Zadávací
dokumentace doručit do datové schránky poskytovatele:


Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR - tento
list obsahuje jednoznačné identifikátory uvedené také v elektronicky odeslaném
návrhu projektu. Tyto jednoznačné identifikátory musí být shodné. Potvrzení
podání elektronického návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR musí být odesláno do
konce dne, ve kterém končí soutěžní lhůta, tj. 30. 6. 2014 23:59:59 hod. z datové
schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele. Rozhodující je
datum odeslání z datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy
v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program EPSILON
– NÁVRH PROJEKTU“.

