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FORMULÁŘ NABÍDKY 

Identifikace rámcové dohody 

Název: Dodávka mikin vyrobených z organické bavlny  

Druh rámcové dohody: Dodávky  

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Adresa výběrového řízení: https://zakazky.muni.cz/vz00004486 

Identifikační údaje účastníka 

Název/Obchodní firma/Jméno : Vepište název. 

Sídlo:  Vepište sídlo 

IČ (je-li přiděleno): Vepište IČ 

Zastoupen:  Jméno, funkce 

Kontaktní osoba: Jméno, příjmení 

Tel. číslo kontaktní osoby: číslo 

E-mail kontaktní osoby: e-mail 

☐ O rámcovou dohodu se uchází více 

dodavatelů společně; identifikační údaje všech 
zúčastněných dodavatelů: 

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, 

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,  

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. 

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. 

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. 

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

Účastník, který se uchází o rámcovou dohodu, 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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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 je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní 
osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel 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. 

2. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, PODMÍNKY PLNĚNÍ 

Účastník čestně prohlašuje, že    

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět rámcové dohody a že 

b) je pro případ uzavření rámcové dohody vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními 

podmínkami zadavatele. 

3. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ 

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.  

(pozn. Účastník vyplní žlutě zvýrazněná pole a u kritéria C. označí způsob, kterým prokazuje splnění požadavků na výrobní proces) 

Kritérium Nabídková cena 

 Váha  Nabídka účastníka 

Nabídková cena  45 % 0000 Kč bez DPH za kus 

Kritérium Kvalita a zpracování nabízeného zboží 

 Váha  Nabídka účastníka 

Kvalita a zpracování nabízeného zboží 40 % 
Vzorek nabízeného zboží dle podmínek 
stanovených v ZD odst. 5.6. 

Kritérium Výrobní proces 

 Váha  Nabídka účastníka 

Při výrobním procesu nabízeného produktu jsou 
dodrženy následující kritéria: transparentní 
dodavatelský řetězec; vyplácení spravedlivé mzdy; 
bezpečné pracovní podmínky (dodržování relevantních 
standardů; zákaz nucené a dětské práce; dodržování 
pracovní doby (přesčasy nepřesahují zákonně 
povolené limity); platné pracovní smlouvy. 

15 % 

☐ členství výrobce ve Fair Wear 

Foundation 

☐ výrobky dovážené a distribuované 

členskou organizací World Fair Trade 
Organization 

☐ prokázání jiným důvěryhodným 

způsobem podloženým např. dalšími 
certifikáty či potvrzeními. 

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky: 

 Vzorek nabízeného zboží dle Zadávací dokumentace (odst. 5.6.) může být zadavateli doručen buď 
jako příloha nabídky nebo může být doručen zvlášť dle podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci v odst. č. 6. 
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 Scan potvrzení prokazující splnění kritéria C. Výrobní proces dle způsobu prokázání uvedeného 
v tabulce výše. 

4. KVALIFIKACE 

Technická kvalifikace - doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou 
nebo technickým dokumentem 

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky: 

Bavlna použitá při výrobě předmětu plnění VZ je produkovaná v souladu s následujícími podmínkami: 

1. nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 
2. produkce šetrná k životnímu prostředí, 
3. kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 
4. dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 2014/24/EU 

Spolu s Formulářem nabídky dokládá v samostatné příloze* níže uvedené doklady: 

(pozn. Účastník označí min. jeden z níže uvedených způsobů, kterými prokazuje splnění požadavků na bavlnu a vyplní příslušný pravý 
sloupec) 

☐ výrobek je označen ochrannou certifikační 

modrozelenou známkou Fairtrade 

Název certifikátu, který je přílohou nabídky 

☐ výrobek nese certifikační známku dokládající 

bioprodukci (např. GOTS) 

Název certifikátu, který je přílohou nabídky 

☐ prokázání jiným vhodným způsobem (např. např. 

dalšími certifikáty či potvrzeními) 

Název dokumentu, který je přílohou nabídky 

* Dokument je nutné přiložit k formuláři nabídky (ve formě prosté kopie) jako samostatnou přílohu. 

 

 

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: …………………….. 

 


