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Agentura pro podporu podnikání a Investic CzechInvest
vyzývá
zájemce k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na poskytnutí služby
v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zajištění občerstvení v průběhu hodnotitelských komisí programů OPPI“
(dále také jen „veřejná zakázka malého rozsahu“)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
IČ: 713 77 999
jejímž jménem jedná:
Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest

Kontaktní osoba zadavatele k doplňujícím dotazům ohledně předmětu veřejné zakázky:
Jméno: Mgr. Renata Kořínková
Tel.:
+420 296 342 451
E-mail: renata.korinkova@czechinvest.org

Kontaktní osoba zadavatele pro doručení nabídek:
Jméno: Lenka Svobodová
Tel.:
+420 296 342 496
E-mail: lenka.svobodova@czechinvest.org

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „CI“) je státní příspěvková
organizace Ministerstva průmyslu a obchodu a založená zákonem č. 1/2004 Sb., kterým se mění
zákon č. 47/2002 Sb., o malém a středním podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. Více informací o činnostech CI lze nalézt na profilu zadavatele: www.czechinvest.org
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1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Agentura CzechInvest zodpovídá za pořádání Hodnotitelských komisí programů OPPI, přičemž
v průběhu zasedání komise mají její členové k dispozici drobné občerstvení. Předmětem plnění
této veřejné zakázky je dodávka občerstvení pro členy hodnotitelských komisí. Jedná se o
veřejnou zakázku na služby.
Předmětem poptávkového řízení je uzavření smlouvy s jedním vybraným uchazečem, na jejímž
základě vítězný uchazeč:
a) dodá zadavateli občerstvení pro členy hodnotitelských komisí programů OPPI. Jedno
zasedání komise trvá 4 – 8 hodin a účastní se jej 4 –15 hodnotitelů. Počet zasedání
během 1 roku je cca 200;
b) dodá občerstvení v požadovaném rozsahu a termínu na adresu zadavatele na základě
předchozí objednávky, kde bude specifikován počet jednotlivých druhů objednávaného
zboží dle počtu osob a předpokládané délky zasedání.

Požadovaný rozsah občerstvení na jednu osobu v průběhu jednoho zasedání:
a. Instantní Káva – 2 x (pouze suroviny: instantní káva, nápoje budou
připravovány interně zadavatelem);
b. Porcovaný čaj – 1 x (pouze suroviny: porcovaný čaj, nápoje budou
připravovány interně zadavatelem);
c. Jednotlivě balený cukr – 5 x;
d. Kondenzované mléko do kávy – 2 x (jednotlivě balené);
e. Minerální voda – 2 x 0,3l;
f.

Ovocný džus – 1 x 0,3l;

g. Zákusek – 1 ks;
h. Obložený chlebíček 3 ks (alespoň 2 různé druhy);
i.

Doplňkové pochutiny (slané pečivo – tyčinky, oříšky atp., minimálně 100 g na
jednu osobu);

j.

Ovoce (minimálně 3 ks ovoce 3 různých druhů na jednu osobu).
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Předpokládaná hodnota občerstvení za 1 osobu na 1 zasedání hodnotitelské komise je
maximálně 280,- Kč bez DPH.

1.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky ve smyslu nařízení Komise (ES) č. č. 213/2008,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku
pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES
o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV, je následující:

Položka:

Lahůdky

Kód CPV:

158 947 00-8

Položka:

Káva, čaj a příbuzné produkty

Kód CPV:

158 600 00-4

1.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena do 1 583 333,- Kč bez
DPH. Tato předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální.

1.3.1

ZDROJ FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zdrojem financování jsou prostředky ES, konkrétně „Operační program Podnikání a inovace 2007
– 2013“.

2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
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2.2 TERMÍN PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění této veřejné zakázky je podmíněn řádným dokončením tohoto
poptávkového řízení.
Vítězný uchazeč je povinen dodat předmět plnění na základě zaslané objednávky.
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. ledna 2011
Předpokládaný termín ukončení plnění: 31. prosince 2013

3 POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
3.1 KVALIFIKAČNÍ DOKLADY A DOBA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče v tomto řízení musí být uchazečem
předloženy v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. poslednímu dni pro podání nabídek, starší 90
kalendářních dnů. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

3.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný

čin

spáchaný

ve

prospěch

organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace

výnosů

z

trestné

činnosti,

podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém

trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba,

musí tento předpoklad splňovat

statutární orgán nebo každý člen statutárního
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orgánu této právnické osoby;
nabídku

či

právnická

žádost
osoba

o

účast

podává-li
zahraniční

prostřednictvím

své

organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky;

České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního
předpisu,

tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo

České republiky, tak k zemi svého sídla,

v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční

místa podnikání či bydliště,

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem

podnikání

dodavatele

podle

zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového

nebo

insolvenční

návrh

nebyl

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,

trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán

e) který není v likvidaci,

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li

f) který nemá v evidenci daní zachyceny

statutárním orgánem dodavatele či členem

daňové nedoplatky, a to jak v České

statutárního orgánu dodavatele právnická

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání

osoba,

či bydliště dodavatele,

musí tento předpoklad splňovat

statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby;
nabídku
právnická

či

žádost
osoba

o

účast

podává-li
zahraniční

prostřednictvím

své

organizační složky, musí předpoklad podle

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,

tohoto písmene splňovat vedle uvedených

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na

osob rovněž vedoucí této organizační složky;

penále na sociální zabezpečení a příspěvku

tento základní kvalifikační předpoklad musí

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území

České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele, a
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i)

který

nebyl

v

posledních

3

letech

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo

pravomocně disciplinárně potrestán či mu

jiné

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na

podle zvláštních právních předpisů, je-li

tyto osoby,

požadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel

vykonává

tuto

osoby

odpovídající

za

činnost

j) který není veden v rejstříku osob se
zákazem plnění veřejných zakázek.

činnost

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí vyplývat, že splňuje jednotlivé základní kvalifikační
předpoklady.

3.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění níže uvedených profesních kvalifikačních
předpokladů. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či
v úředně ověřené kopii.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů (v souladu s článkem 3.1
této zadávací dokumentace).
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

3.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
realizovaných 5 zakázek (v oblasti dodávek jídla) v posledních 3 letech.
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U každé z realizovaných zakázek uvede uchazeč dobu plnění a orientační cenu zakázky.
Současně uchazeč doloží čestné prohlášení o jejich řádném splnění, v případě plnění pro
veřejného zadavatele pak osvědčení.
Pokud není dodavatel z relevantních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím osvědčení, je oprávněn je prokázat i jinými doklady (např. čestným
prohlášením), pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

4 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou
zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní
podmínky v návrhu smlouvy výhodnější.
Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy, který bude vypracován v souladu s
podmínkami stanovenými zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
Návrh smlouvy, včetně všech uvedených příloh, musí být ze strany uchazeče podepsán
statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
U společné nabídky několika dodavatelů bude návrh smlouvy obsahovat označení všech
smluvních stran a bude podepsán všemi účastníky společné nabídky, pokud v plné moci nebude
uvedeno jinak.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče či osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu zástupcem bude tato skutečnost
v podepsaném dokumentu výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací
dokument (v originále nebo úředně ověřené kopii), opravňující k zastupování uchazeče
s uvedením rozsahu jeho oprávnění.
V případě, že část dodávek bude plněna subdodavateli, musí návrh smlouvy obsahovat
specifikaci, jaká konkrétní část dodávky bude plněna prostřednictvím třetích osob a které osoby to
budou (uchazeč je povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje. Změna subdodavatele
v průběhu plnění zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele.
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4.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Úhrada za služby bude prováděna na základě dílčích daňových dokladů, tj. faktur vystavených
uchazečem za každé jednotlivé plnění. Cena na faktuře bude rozdělena na cenu za občerstvení
dle počtu osob zadaných v objednávce a cenu za dopravu.
Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny za občerstvení uvedené
uchazečem v nabídce, násobené konkrétním počtem osob zvýšené o cenu za dopravu za
jedno jednání.
Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury, která musí obsahovat veškeré
náležitosti stanové v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a po souhlasném rozhodnutí II. Oponentního řízení provedeného v souladu
s Páteřním manuálem Operačního programu Podnikání a inovace, vypracovaným Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR na období 2007 – 2013.
Splatnost faktury bude minimálně 30 dní ode dne doručení zadavateli.
Zadavatel nebude uchazeči poskytovat zálohy.
Vybraný uchazeč je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

5 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu pro předmět plnění. Takto stanovená nabídková
cena musí být úplná a zohledňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v článku 1.1. této
zadávací dokumentace.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu částkou v českých korunách jako:
1) cenu za občerstvení pro jednu (1) osobu za jedno (1) zasedání hodnotitelské komise;
2) celkovou cenu za dopravu občerstvení na jedno zasedání hodnotitelské komise do sídla
zadavatele.
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Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále bude uvedena
sazba DPH (procentní výše) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně
DPH v Kč.

5.2 PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci
zakázky v daném místě a čase. Tato cena je překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu
realizace dodávek ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.

6 OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, LHŮTY
6.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
a) Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce 1x v originálním vyhotovení, 1x v kopii a
1x v elektronické formě ve formátu .pdf na nosiči CD.
b) Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.
c) Nabídka uchazeče musí pokrývat celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace.
d) Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na
titulní straně označena jako „kopie“. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky
se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.
e) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka včetně veškerých
požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou
zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče; v takovém případě
doloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného
pověřovacího dokumentu.
f) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče.
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g) Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty – VZOR PROHLÁŠENÍ je obsažen v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace.
h) Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje,
bude zpracována v českém jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány arabskými
číslicemi vzestupnou řadou a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky, jež
znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.
i)

Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh
svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti
manipulaci s jednotlivými listy (např. pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami
opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče).

j)

Nabídka bude doručena v zabezpečené obálce, pevně uzavřené a na uzavření opatřené
razítky uchazeče. Řádně uzavřené obálky budou výrazně označeny nápisem:
VZ Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI
NEOTVÍRAT
a bude na nich uvedena adresa, na niž bude možné zaslat oznámení o tom, že nabídka
byla podána po lhůtě.

6.2 OBSAH NABÍDKY
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
1) Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace);
2) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 3 této zadávací dokumentace
v řazení:
a. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle článku 3.2 této zadávací
dokumentace;
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b. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle článku 3.3 této zadávací
dokumentace;
c. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle článku 3.4 této zadávací
dokumentace.
3) Nabídková cena zpracovaná v členění dle článku 5 této zadávací dokumentace;
4) Návrh smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky, podepsaný osobou oprávněnou
za uchazeče jednat;
5) Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou (Příloha č. 2 této zadávací
dokumentace);
6) Další body v řazení dle uvážení uchazeče.

6.3 MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY
Nabídku je nutné doručit na adresu:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Kontaktní osoba zadavatele pro doručení nabídek:
Jméno:

Lenka Svobodová

Tel.:

+420 296 342 496

E-mail:

lenka.svobodova@czechinvest.org

6.4 LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY
Nabídka bude doručena výše uvedenou formou na adresu v souladu s článkem 6.3 této zadávací
dokumentace nejpozději do 6. 12. 2010 do 11:00 hodin.
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6.5 LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI VÁZÁNI NABÍDKOU
Uchazeč je svou nabídkou vázán 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty
pro podání nabídek.
Pokud vítězný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu o dodávce do 15 kalendářních dnů od doručení
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem,
který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít smlouvu, je
zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Pokud
smlouvu neuzavře ani třetí uchazeč v pořadí, je zadavatel povinen zadávací řízení zrušit.

7 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií s určením vah:

Kritérium

Váha
kritéria

Subkritérium

Nabídková cena za
občerstvení pro 1
osobu za 1 zasedání
Celková nabídková cena

Skutečná –
výsledná váha
subkritéria v rámci
souboru kritérií

65 %

55,25 %

35 %

29,75 %

XXX

15 %

85 %
Celková nabídková
cena za dopravu
občerstvení do sídla
zadavatele

Výše smluvní pokuty za
porušení jakýchkoliv
smluvních závazků
vyplývajících ze smlouvy
za každý případ porušení

Váha
subkritéria

15 %

XXX
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Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky pomocí výše uvedených
kritérií s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí.
Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí od 0 do 100 bodů, kde 100 bodů bude nejlepší
výsledek. Takto získané bodové hodnocení bude vynásobeno vahou výše uvedených hodnotících
kritérií.

8 PRÁVA A PODMÍNKY ZADAVATELE
 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit si
informace uváděné uchazečem v nabídce.
 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění,
s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby
plnění a hodnocených skutečností.
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení nese uchazeč.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

V Praze dne 18. listopadu 2010

___________________________________
Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.
Generální ředitel
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Veřejná zakázka malého rozsahu
„Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI“
Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štepánská 15, Praha 2, PSČ 120 00
IČ: 713 77 999
Identifikační údaje (právnická osoba):
Obchodní firma
nebo název:
Adresa a sídlo dodavatele:
Adresa a sídlo organizační
složky dodavatele:
Právní forma:
IČ (bylo-li přiděleno):
Ostatní údaje:
Jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
Fax:
e-mailová adresa:
a (v případě společné nabídky)
Identifikační údaje (právnická osoba):
Obchodní firma
nebo název:
Adresa a sídlo dodavatele:
Právní forma:
IČ (bylo-li přiděleno):
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1. Nabídková cena za 1 osobu a 1 zasedání hodnotící komise dle článku 5. 1. zadávací
dokumentace

………………Kč bez DPH /……….…….Kč s DPH
55,25 %
2. Nabídková cena za dopravu občerstvení na 1 zasedání hodnotící komise do sídla
zadavatele

………………Kč bez DPH /……….…….Kč s DPH
29,75 %
3. Výše smluvní pokuty za porušení jakýchkoliv smluvních závazků vyplývajících ze
smlouvy za každý případ porušení

……………………………………Kč
15 %
Celkový počet listů nabídky:................

Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/eme, že akceptuji/eme
podmínky zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Prohlašuji/eme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné.
Prohlašuji/eme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší nabídky.
V ……………. dne ………………..

____________________________
razítko a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O VÁZANOSTI NABÍDKOU

Uchazeč
_________________________________________________________________________
[uvést – název/obchodní firmu/jméno a příjmení/ sídlo/místo podnikání/ IČ/ údaj o zápisu
v obchodním rejstříku], (dále jen uchazeč)
tímto čestně prohlašuje, že nabídka uchazeče podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI“
vyhlášenou zadavatelem Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, státní
příspěvková organizace, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, IČ: 713 77 999, je platná
a závazná po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené zadavatelem a uchazeč je po celou tuto
dobu nabídkou vázán.

V……………………. dne ……………………..

____________________________
razítko a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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