
FORMULÁŘ NABÍDKY 

Identifikace veřejné zakázky – rámcové dohody 

Název: Tisk měsíčníku MUNI  

Druh veřejné zakázky: Služby  

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004357  

Identifikační údaje účastníka 

Název/Obchodní firma/Jméno : Vepište název. 

Sídlo:  Vepište sídlo 

IČ (je-li přiděleno): Vepište IČ 

Zastoupen:  Jméno, funkce 

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Ustanovení, u kterých zadavatel 
připouští jejich úpravu, resp. požaduje jejich doplnění, jsou úpravám či doplněním odemčena. Tato ustanovení 
obsahují žlutě vyznačená pole, do nichž je možno vepisovat text. 

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně, uvádím tedy 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. 

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za 
účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v 
zadávacím 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 v zadávacím řízení, nestanoví-li 

zadavatel u konkrétního úkonu jinak, 

c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky 

dokončí; dodavateli 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) kontaktní osobou oprávněnou k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení je Vepište jméno kontaktní 
osoby, tel.: vepište tel. číslo, e-mail: vepište e-mail; 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. 

https://zakazky.muni.cz/vz00004357


2. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ 

Účastník čestně prohlašuje, že    

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že 

b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými 

smluvními podmínkami zadavatele. 

3. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ 

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

Kritérium Nabídková cena + Náklady dojezdnosti 

 Váha  Nabídka účastníka 

Nabídková cena za jeden výtisk měsíčníku MUNI 
85 % 

0000 Kč bez DPH / kus  

Adresa provozovny, ve které bude tisk probíhat Adresa provozovny účastníka 

Kritérium Ekologicky šetrné řešení 

 Váha  Nabídka účastníka 

Papír ze zákonných a udržitelných zdrojů 

15 % 

Název certifikátu, který je přílohou 
nabídky  

Ekologicky šetrná polygrafická výroba 
Název certifikátu, který je přílohou 
nabídky  

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

 Scan certifikátu prokazující  splnění kritéria Ekologicky šetrné řešení dle názvů certifikátů 
uvedených v tabulce výše 

4. KVALIFIKACE 

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Kvalifikaci prokazuji prostřednictvím jiných osob Zvolte položku. 

Identifikační údaje jiné osoby: Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ 

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ 

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ 

Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
veřejné zakázky nebo poskytnutí věci nebo práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Přikládám: Zvolte položku. 

Technická kvalifikace – referenční zakázky 

Prohlašuji, že jsem v období posledních 3 let od data podání nabídky řádně a včas realizoval referenční zakázky 
o následující četnosti, obsahu a rozsahu: 

1. alespoň jedna zakázka, jejímž předmětem bylo zajištění tisku periodika (časopis, noviny apod.), 



dosahovala nákladu alespoň 4 tis. kusů v rámci jednoho vydání 

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádím níže: 

Referenční zakázka: 

Název subjektu, pro který byla referenční zakázka 
realizována. 

Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. 

Identifikace předmětu plnění: předmět plnění 

Datum dokončení: zadejte datum 

Hodnota: vepište počet kusů nákladu 

Osvědčení objednatele k výše uvedeným referenčním zakázkám dokládám v samostatné příloze* spolu s 
Formulářem nabídky. 

Technická kvalifikace – Technické vybavení 

Prohlašuji, že disponuji: 

 minimálně jedním čtyřbarevným tiskovým strojem s automatickou kalibrací a pasováním, 

 minimálně jedním CTP a prepress zařízením se zpracováním PDF verze 1.4 

* Dokument je nutné přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu 

 

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

 


