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KRYCÍ LIST NABÍDKY PODÁVANÉ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Nákup školících služeb pro ICT“
pro část ….. veřejné zakázky s názvem „………………..“
Identifikační údaje uchazeče*:
Obchodní firma nebo
název/Jméno a příjmení:
Právní forma:
Sídlo/Místo podnikání:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
Pověřený zástupce –
osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče:
* V případě, že nabídku podává více dodavatelů společně dle § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), zkopírují výše
uvedenou tabulku a vyplní ji pro každého dodavatele zvlášť společně s identifikací listiny
dle ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ (tj. označení právního úkonu, datum).
Kontaktní osoba uchazeče ve věci nabídky (pověřená zejména přijímáním e‐mailů,
písemností a věcným jednáním za uchazeče), případě za více uchazečů, pokud nabídku
podává více uchazečů společně ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ:
Kontaktní osoba na území ČR:
Jméno a příjmení:
Telefon:
Fax:
E‐mail:
Úplná adresa pro
poštovní styk na
území České
republiky:
Uchazeč tímto prohlašuje, že


si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné informace a údaje, které se týkají
tohoto zadávacího řízení a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
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přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách, zejména pak
závazné podmínky pro zpracování návrhu smlouvy a tyto jsou mu jasné a
srozumitelné;



každý výtisk (tj. originál, jakož i případná kopie) této nabídky se všemi přílohami má
celkem [●] listů;



případný výtisk s označením kopie je věrnou kopií výtisku originálu a zároveň, že
elektronická verze na přiloženém nosiči ve formátu souhlasí s tištěným výtiskem
originálu;



při použití jakýchkoliv formulářů obsažených v zadávacích podmínkách neučinil
žádné změny kromě doplnění relevantních informací;



veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění
požadavků stanovených zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Toto prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná podat jménem či za uchazeče tuto nabídku.

V ………….. dne ………………

______________________________
Podpis

