Formulář s údaji k nabídce
Já, jméno:

(vyplní uchazeč)

funkce:

(vyplní uchazeč)

oprávněn(a) jednat za uchazeče tímto předkládám za uchazeče (vyplní uchazeč)
tento formulář s informacemi k nabídce na dodávku stavby „…………………….“, přičemž čestně
prohlašuji, že všechny údaje v něm uvedené jsou úplné,správné a pravdivé.
Uchazeč vyplní žlutá pole.

1. Identifikační údaje uchazeče - právnické osoby
Uchazeč uvede níže specifikované identifikační údaje platné ke dni podání nabídky.
Obchodní firma
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Jméno a příjmení statutárního
orgánu nebo jeho členů,
případně jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem
právnické osoby
Telefon
Fax

E-mail
Název pověřené pobočky
Adresa pověřené pobočky
Telefon, fax pověřené pobočky
Adresa pro doručování
korespondence

2. Identifikační údaje uchazeče – fyzické osoby
Uchazeč uvede níže specifikované identifikační údaje platné ke dni podání nabídky.
Jméno a příjmení
Bydliště případně místo
podnikání je-li odlišné od
bydliště
Rodné číslo nebo datum
narození
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Jméno a příjmení případně jiné
fyzické osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče
Telefon
Fax

E-mail
Název pověřené pobočky
Adresa pověřené pobočky
Telefon, fax pověřené pobočky
Adresa pro doručování
korespondence

3. Kontaktní osoby uchazeče
Uchazeč uvede kontaktní osoby.
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče / tel. / fax / mob.tel. /
e-mail
Osoba zodpovědná za
zpracování nabídky / tel. / fax /
mob.tel. / e-mail

4. Údaje o subdodavatelích
Pokud uchazeč předpokládá zadat část veřejné zakázky subdodavatelům doplní veškeré údaje o
subdodavatelích s předpokládaným objemem prací větším než 5% z celkového finančního objemu plnění
bez DPH, jejichž využití předpokládá při plnění veřejné zakázky
Název subdodavatele

Identifikační číslo
Současná adresa, telefon,
fax kontaktní osoby
subdodavatele
Předpokládaný rozsah prací
subdodavatele (v Kč)

Věcná specifikace prací
subdodavatele
Uchazeč vyplní formulář shodné struktury pro každého z předpokládaných subdodavatelů

5. Nabídková cena
Uchazeč uvede údaje o nabídkové ceně v následujícím členění.
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky celkem bez DPH
DPH – základní sazba ( 20 %)
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky celkem včetně
DPH

6. Délka doby plnění zakázky
Uchazeč uvede délku doby plnění shodně s délkou doplněnou do smlouvy o dílo
Délka doby plnění zakázky ve dnech

7. Délka doby splatnosti faktur ( platební podmínky )
Uchazeč uvede délku doby splatnosti jím vystavených faktur
Délka doby splatnosti faktur ve dnech

8. Záruční doba
Uchazeč uvede délku záruční doby
Délka záruční doby v měsících

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

...........................................................................................................
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

