
 

 

 
 
Příloha č. 4 – Doporučená struktura nabídky 

 
 

Pod nadpisy jednotlivých kapitol následující osnovy je vložen upřesňující komentář s požadavky 
a odkazy pro zpracování jednotlivých kapitol v nabídce. Popis jednotlivých požadavků zadavatele, 
včetně příslušných dokladů, je v této příloze uváděn v orientační (zkrácené) podobě. Jejich bližší 
specifikace je obsažena v kmenovém dokumentu zadávací dokumentace a v tomto úplném rozsahu 
musí být požadavky zadavatele splněny.  

Všeobecné informace 

1. Titulní list nabídky 

Titulní list nabídky bude zpracován podle vzoru přílohy č. 6 zadávací dokumentace. 

2. Obsah nabídky  

Uchazeč umístí obsah bezprostředně za titulní list nabídky. 

3. Podklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů  

Uchazeč předloží doklady specifikované dle kapitoly 6.1 zadávací dokumentace. Pro čestné 
prohlášení použije vzor obsažený v příloze č. 4 zadávací dokumentace. 

4. Podklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč předloží doklady specifikované dle kapitoly 6.2 zadávací dokumentace. 

5. Podklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč k prokázání splnění technických předpokladů zákona předloží informace dle kapitoly 
6.3 zadávací dokumentace. 

6. Použití subdodavatelů 

Uchazeč uvede, že nebude služeb subdodavatelů využívat, nebo připojí seznam dle přílohy 
č. 4 zadávací dokumentace. 

7. Náležitosti dle § 68 odst. (3) zákona o veřejných zakázkách 

Uchazeč doloží náležitosti uvedené v kap. 13. 2 zadávací dokumentace. 



 

 

8. Popis plnění veřejné zakázky 

Popis plnění veřejné zakázky musí být v nabídce zpracován v souladu s příslušnými 
podkapitolami kap. 2 Předmět zakázky zadávací dokumentace. 

9. Časový harmonogram plnění 

Uchazeč uvede časový harmonogram plnění předmětu zakázky, který bude odpovídat 
harmonogramu realizace jednotlivých etap zakázky dle přílohy č. 2.  

10. Nabídková cena 

Nabídková cena musí být zpracována plně v souladu s podmínkami kapitoly 8 zadávací 
dokumentace.  

11. Návrh smlouvy  

Návrh smlouvy v souladu s bodem 10 zadávací dokumentace. 

12. Obsah CD/DVD 

CD nebo DVD musí obsahovat: 
1. Popis plnění veřejné zakázky 
2. Časový harmonogram plnění 
3. Nabídkovou cenu 
4. Návrh smlouvy 


		2013-02-11T14:01:48+0000
	Not specified




