Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
(Formulář zájemce)

k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
předpokládané hodnoty od 20 000 Kč do 2 000.000 Kč bez DPH
ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.
NÁZEV
ZADAVATEL

„Brněnské Vánoce 2017 – Zimní Bar“
TIC BRNO,příspěvková organizace.
se sídlem:
Radnická 365/2, Brno 602 00
IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou,
ředitelkou organizace
kontaktní osoba:
Radka Sedláčková
tel.: 542 427 177
e-mail: sedlackova@ticbrno.cz

UCHAZEČ
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČ / DIČ

/

Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro jednání ve věci
nabídky
My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že jsme prostudovali a plně přijímáme obsah zadávací
dokumentace, která specifikuje předmět veřejné zakázky zahájené odesláním výzvy k podání nabídky
ze dne 14. 7. 2017, a že přijímáme veškeré podmínky v ní obsažené bez výhrad a omezení.
Prohlašujeme, že v souladu s podmínkami stanovenými ve Výzvě k podání nabídky
a prokázání splnění kvalifikace nabízíme poskytnutí služby, která je předmětem této veřejné zakázky.
Naše nabídková cena činí:

CENOVÁ NABÍDKA

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Celková cena zakázky
1. Touto nabídkou budeme vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která byla v souladu
s § 43 odst. 1 zákona stanovena zadavatelem do 4. 10. 2017 a počíná běžet od uplynutí
posledního dne lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může
zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy v souladu s § 82
odst. 1 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení.
2. Podáváme tuto nabídku naším jménem a potvrzujeme, že se v souladu s § 69 zákona
neúčastníme v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou nabídkou a dále že
nejsme současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
3. Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených
okolnostech v kterékoli fázi v průběhu smlouvy. Rovněž plně uznáváme a přijímáme, že jakákoli
nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této žádosti může mít za následek naše
vyloučení z tohoto zadávacího řízení.
4. Jsme si vědomi, že do doby uzavření smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným
přijetím z Vaší strany představovat závaznou smlouvu mezi námi.
5. Jsme si vědomi, že Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodů.
6. Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě podmínek uvedených ve Výzvě
k podání nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné
technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci.
V ………………………… dne ………………….
………………………………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

