
Identifikace veřejné zakázky

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF

Dodávky 

Veřejná zakázka malého rozsahu

https://zakazky.muni.cz/vz00004271

Identifikační údaje účastníka

Telefonní číslo kontaktní osoby: 

E-mail kontaktní osoby:

FORMULÁŘ NABÍDKY

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se

předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text. Účastník

zároveň může vybrat z rozevíracího seznamu u nabízených variant. Účastník v nabídce předloží pouze tento

vyplněný list, na ostatních listech se nic nevyplňuje.

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Režim veřejné zakázky: 

Druh veřejné zakázky: 

Název: 

Zastoupen: 

IČ (je-li přiděleno): 

Sídlo: 

Název/Obchodní firma/Jméno: 

Adresa veřejné zakázky: 

Kontaktní osoba: 

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných 
příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast 
dodavatelů ve výběrovém řízení. 

Účastník čestně prohlašuje, že    

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a 
zkratky v souladu se zadávací dokumentací, 

b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, 
nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak, 
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Vyberte nabízenou variantu Body

Truhlářské výrobky 0

Nerez 0

Sanitární zařízení 0

Technická úroveň Váha 80 % 0

Nabídková cena Váha 20 %

Body celkem 54,04

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů dle vzorce uvedeného v řádku "Body

celkem".

2. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ

3. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ

Při rovnosti bodů bude lépe hodnocena nabídka toho účastníka, který nabídne nižší nabídkovou cenu. V případě

rovnosti i nabídkových cen účastníků bude rozhodnuto losem.

nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak, 

c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání 
nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický 
nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou 
registrací ponese sám, 

d) výše uvedená kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké účastník uvádí v 
elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a 
že  

e) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v 
elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla 
písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli. 

Účastník čestně prohlašuje, že    

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že 

b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými 
smluvními podmínkami zadavatele. Účastník není povinen v nabídce předkládat smlouvu. 

Rozpočet je přílohou formuláře nabídky. 



Význam symbolů Poznámky

Body
výsledek, který určí pořadí nabídek dle 

ekonomické výhodnosti

P nabídková cena účastníka
400.000,- Kč až 635.000,-

Kč bez DPH

Q
počet bodů získaný v rámci kritéria Technická 

úroveň
0 až 100 bodů

váha kritéria Nabídková cena 20%

váha kritéria Technická úroveň 80%

nabídka s vyšší 

nabídkovou cenou než 

635.000,- Kč bez DPH 

bude vyloučena 

z výběrového řízení

nabídka s nižší 

nabídkovou cenou než 

400.000,- Kč bez DPH 

bude zadavatelem 

posouzena jako 

mimořádně nízká

stanovená minimální hranice nabídkové ceny

stanovená maximální hranice nabídkové ceny

Referenční zakázka č. 1

4. KVALIFIKACE

Technická způsobilost - referenční zakázky

Informace o jednotlivých zakázkách uvádím níže:

Název subjektu, pro který byla 

referenční zakázka realizována: 

Identifikace předmětu plnění: 

Datum převzetí: 

Hodnota (vepište částku a měnu): 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, 

e-mail, tel.): 

Účastník čestně prohlašuje, že v období posledních 3 let před zahájením tohoto výběrového řízení realizoval 
min. 2 referenční zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a montáž interiérového vybavení v minimální 
hodnotě 317.000,- Kč bez DPH za každou tuto referenční zakázku. 

(V případě, že dodávka a montáž interiérového vybavení, kterou účastník předkládá jako referenční zakázku, 
byla provedena jako dílčí část celku, je účastník povinen specifikovat, jaký finanční objem připadá na dodávku a 
montáž interiérového vybavení.) 



Vyhotovil (jméno, funkce): 

Podpis: 

Identifikace předmětu plnění: 

Datum převzetí: 

Hodnota (vepište částku a měnu): 

Referenční zakázka č. 2

Název subjektu, pro který byla 

referenční zakázka realizována: 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, 

e-mail, tel.): 





Popis nabízených variant

Popis nabízených variant

Popis nabízených variant

Způsob hodnocení dle kritéria 

technická úroveň

Způsob hodnocení nabídek dle 

kriteria nabídková cena



 
 

 
 


