
Příloha č. 1

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

Název veřejné zakázky : Technický dozor investora nad realizací akce “ Střední škola řemeslná a Základní 
škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, 
nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469.“

Zadavatel:
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 
Wilsonova 405/34 
39201 Soběslav 
IČ: 72549572

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Uchazeč:

Název:

Právní forma:

IČ: DIČ:

Sídlo/místo podnikání:

Stát:

Oprávněný zástupce uchazeče:

Kontaktní osoba oprávněná jednat za 
uchazeče:

tel.:

e-mail:

číslo datovéwww: , , ,
schránky:
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HODNOTÍCÍ K RITÉR I A

Nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH
(hodnocené kritérium)

DPH v %/DPH v Kč

Cena včetně DPH

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (uchazeč).........

se sídlem/místempodnikání 

IČ........................................

zastoupený........................

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku jsou pravdivé.
Dále dodavatel prohlašuje, že:

se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto 
podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá; 
je dle zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou 
dodavatel je vázán cenovou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty. Délka 
zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se 
prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření 
smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté 
vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V.................................................dne.................

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele
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