Příloha 1: Vzor - Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Údaje o veřejné zakázce:
Název:

POSKYTOVÁNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB A EKONOMICKÉHO
PORADENSTVÍ V LETECH 2018, 2019, 2020 A 2021 V
SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU A KONÁNÍM ÚČASTI ČESKÉ
REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO
2020 V DUBAJI

Zadavatel:

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné
světové výstavě EXPO

Sídlo:

Rytířská 31, 11000 Praha 1

IČ:

68378637

Údaje o uchazeči:
Jméno / název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Úplná adresa pro
poštovní styk na území
České republiky:

Nabídková cena:

Nabídková cena 2018 Sazba DPH v %
za jeden měsíc bez
DPH
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Výše DPH v Kč

Nabídková cena za
jeden měsíc s DPH
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Nabídková cena 2019 Sazba DPH v %
za jeden měsíc bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena za
jeden měsíc s DPH

Nabídková cena 2020 Sazba DPH v %
za jeden měsíc bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena za
jeden měsíc s DPH

Nabídková cena 2021 Sazba DPH v %
za jeden měsíc bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena za
jeden měsíc s DPH

Nabídková cena za Sazba DPH v %
roční závěrku 2018 bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena s DPH

Nabídková cena za Sazba DPH v %
roční závěrku 2019 bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena s DPH

Nabídková cena za Sazba DPH v %
roční závěrku 2020 bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena s DPH

Nabídková cena za Sazba DPH v %
roční závěrku 2021 bez
DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena s DPH

Celková nabídková Sazba DPH v %
cena bez DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková
včetně DPH
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Uchazeč tímto prohlašuje, že
▪

nabízené plnění splňuje požadavky Zadavatele tak, jak je požadováno v ZD;

▪

před podáním nabídky si vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění
předmětu této veřejné zakázky;

▪

přijímá podmínky Zadavatele stanovené v Zadávací dokumentaci a jsou mu jasné a
srozumitelné;

▪

originál této nabídky se všemi přílohami má celkem [●] listů;

▪

při použití formulářů k prokázání kvalifikačních předpokladů a uvedení údajů pro hodnocení
neučinil žádné změny kromě doplnění relevantních informací;

▪

veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění zákonných požadavků
či požadavků stanovených Zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Místo:
Datum:
Název:

____________________
Jméno:
Funkce:
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Příloha 2: Vzor – Obsah nabídky
OBSAH NABÍDKY

1

1.

Krycí list nabídky

strana 1

2.

Obsah nabídky

strana 4

3.

Čestné prohlášení k prokázání základní kvalifikace

strana 5

4.

Čestné prohlášení ke splnění profesní způsobilosti

strana [●]

5.

Další podklady a dokumenty

strana [●]

1

V případě, že žádné další podklady a dokumenty předkládané nejsou, uchazeč tuto položku z obsahu vypustí.
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Příloha 3: Vzor - Čestné prohlášení k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ZÁKLADNÍ
ZPŮSOBILOSTI
Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], v souvislosti s veřejnou zakázkou „Poskytování účetních služeb a
ekonomického poradenství v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 v souvislosti s přípravou a konáním účasti
České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji“ prohlašuje, že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle zvláštního právního předpisu a není ani v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Uchazeč dále prohlašuje, že podmínku základní způsobilosti podle písm. a) výše splňuje zároveň každý
člen jeho statutárního orgánu2.
Vzhledem ke skutečnosti, že členem statutárního orgánu uchazeče je právnická osoba, uchazeč dále
prohlašuje, že podmínku základní způsobilosti podle písm. a) výše splňuje
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.3
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Místo:
Datum:
Název:
___________________
Jméno:
Funkce:

V případě, že je uchazeč fyzickou osobou, tento odstavec z čestného prohlášení vypustí.
V případě, že je uchazeč fyzickou osobou, nebo členem jeho statutárního orgánu není právnická osoba, uchazeč
tento odstavec z čestného prohlášení vypustí.
2
3
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Příloha 4: Vzor - Čestné prohlášení k prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PROFESNÍ
ZPŮSOBILOSTI
Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], v souvislosti s veřejnou zakázkou „Poskytování účetních služeb a
ekonomického poradenství v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 v souvislosti s přípravou a konáním účasti
České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji“ prohlašuje, že
a) disponuje zápisem v obchodním rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán,
b) disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky,
c) disponuje dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Místo:
Datum:
Název:

___________________
Jméno:
Funkce:
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