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Část I. Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Zadávací podmínky
„Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje
na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji“
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
je plátce DPH
Kontaktní osoby:
tel.:
email:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82
JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
70888337
CZ70888337
Komerční banka a. s.
27-7491250267/0100
Ing. Kateřina Konečná, odbor školství, oddělení sportu
Mgr. Šimon Karger, odbor školství, oddělení sportu
541 651 610, 541 651 603
konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz,
karger.simon@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen jako „zadavatel“)
ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků. Podáním
nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací
dokumentaci. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi
řídit.
1. Předmět veřejné zakázky
1.1 Předmět veřejné zakázky „Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu
Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském
kraji“ je podrobně specifikován níže a dále v obchodních podmínkách k veřejné zakázce
(vzoru smlouvy), které tvoří část II. těchto zadávacích podmínek a jsou jejich součástí.
1.2 Předmětem veřejné zakázky je dodání 140 setů reprezentačního nástupového oblečení pro
výpravu Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
v Karlovarském kraji (dále jen „reprezentační nástupové oblečení“), z toho 101 setů pro
děti ve věku 10 – 18 let ve 12 sportovních odvětvích a 39 setů pro dospělé doprovázející
výpravu (přehled dětí podle věku a sportovních odvětví a dospělých je uveden v příloze
č. 1 obchodních podmínek).
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1.3 Set reprezentačního nástupového oblečení je tvořen zimní funkční bundou, mikinou,
sportovním vakem/batohem a zimní čepicí.
1.4 Reprezentační nástupové oblečení musí svým střihem, materiálem, funkčností a celkovým
provedením odpovídat charakteru akce a vyhovovat reprezentačním a sportovním účelům.
Bude provedeno v následujícím barevném provedení: musí být zahrnuta alespoň některá
barva loga Jihomoravského kraje (modrá, červená/růžová/magenta), dále jsou připuštěny
černá a bílá.
1.5 Reprezentační nástupové oblečení musí být v souladu se VII. vydáním Organizačního
manuálu Olympiády dětí a mládeže, vydaného Českým olympijským výborem s platností
od
01.06.2017
(http://odm.olympic.cz/upload/files/manual-2017.pdf).
Dodané
reprezentační nástupové oblečení musí být označeno logem Jihomoravského kraje
v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu JMK (https://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=2650&TypeID=2). Návrh umístění i provedení loga
(potisk, výšivka apod.) musí být součástí nabídky ve formě grafického ztvárnění. Alespoň
jedno logo musí být umístěno na každém kusu oblečení. Technologie provedení/potisku
loga je na možnostech konkrétního výrobce. Příklady možného umístění loga na
bundě/mikině jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace.
2. Reprezentační nástupové oblečení musí být vyrobeno z materiálu, který neomezuje pohyb.
Zimní bunda pak dále z materiálu, který je voděodolný, větruodolný a paropropustný.
3. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění:
bezprostředně po uzavření smlouvy
Předpokládaný termín ukončení a předání plnění: do 13.01.2020
4. Místo pro předání plnění
Místo plnění, předání a převzetí dodávky bude Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Cejl 530/73, 601 82 Brno.
5. Nabídka
5.1. Požadavky na nabídku:
a)
b)

c)

nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě;
nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka (u osob
zapsaných v obchodním rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání
zapsaném v obchodním rejstříku);
nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a bude obsahovat všechny
doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami. Součástí
nabídky bude návrh smlouvy předložený ve dvou stejnopisech. Stejnopisy návrhu
smlouvy nebudou pevně spojeny s nabídkou.

5.2. Struktura nabídky:
a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky je součástí těchto zadávacích
podmínek jako vzor č. 1) – základní identifikační údaje účastníka, tj. obchodní
firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní forma, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat
jménem účastníka, telefon, e-mail, nabídková cena v požadované struktuře dle
odst. 5.3. zadávacích podmínek a podpis za účastníka. V případě společného týmu
nebo konsorcia několika účastníků musí být uvedena pouze 1 právnická osoba,
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která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem, a která bude zastupovat ostatní
členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech
týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou
považovány za jednoho zpracovatele;
b) doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky
(prostá kopie) – příloha č. 1 nabídky
c) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání
nabídky (prostá kopie) – příloha č. 2 nabídky;
d) doklad o oprávnění osoby jednat za účastníka – např. plná moc, pověření, apod. –
příloha č. 3 nabídky. Předkládá se jen v případě, pokud se nejedná o statutárního
zástupce účastníka, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku
či jiné obdobné evidence;
e) řádně doplněný a podepsaný návrh smlouvy (viz čl. 5. zadávacích podmínek) ve
dvou stejnopisech – příloha č. 4 nabídky;
f) čestné prohlášení o tom, že účastník není v likvidaci nebo že vůči jeho majetku
neprobíhá insolvenční řízení, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště účastníka,
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 účastníka, nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště účastníka; toto čestné prohlášení se předkládá v originále
s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka – příloha č. 5
nabídky; Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou této
zadávací dokumentace jako vzor č. 2;
g) zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů. Technické kvalifikační předpoklady splní účastník:
• předložením seznamu významných zakázek za poslední 2 roky (posuzováno
ke dni podání nabídky) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; významnou
zakázkou obdobného charakteru se rozumí řádně a včas realizovaná zakázka
spočívající v dodávce sportovního ošacení v celkové hodnotě alespoň
100 000,- Kč bez DPH; v seznamu bude uvedeno označení významné zakázky
a jejího objednatele, doba zpracování, kontaktní osoba objednatele; splnění
kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč, který v rozhodném období
úspěšně realizoval alespoň 2 významné zakázky – příloha č. 6 nabídky;
• pokud není účastník schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Účastník je v takovém
případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,
z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Smlouva bude poskytnuta
v kopii. – příloha č. 6a) nabídky;
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h) prohlášení účastníka, že souhlasí se zadávacími podmínkami a že všechny uvedené
údaje v nabídce jsou pravdivé – příloha č. 7 nabídky; Účastník může použít vzor
čestného prohlášení, který je přílohou této zadávací dokumentace jako vzor č. 3;
i) návrh – fyzický vzorek setu reprezentačního nástupového oblečení (pro jednu
osobu) ve velikosti M – příloha č. 8 nabídky.
Předložené vzorky reprezentačního nástupového oblečení mohou být účastníkovi
na základě písemné žádosti o vrácení vzorku vráceny zpět, jinak zůstávají
u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
5.3. Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
a)

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, přiměřeného zisku apod. na celkovou realizaci veřejné zakázky. Účastník
uvede nabídkovou cenu v korunách českých a bude členěna jako cena bez DPH,
sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

b)

Nabídková cena nesmí přesáhnout částku 520.700,- Kč (bez DPH).

c)

Cena veřejné zakázky bude zaplacena jednorázově po předání díla objednateli.
Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách.

5.4. Místo a lhůta pro podání nabídek:
a)

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, odbor
školství – oddělení sportu, Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82.

b)

Osobně se nabídka podává zadavateli na podatelnu v pracovních dnech
v pracovní době na adrese: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí
449/3, PSČ 601 82 (pozor ne budova na ulici Cejl).

c)

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy
účastníkům, nebo dnem následujícím po zveřejnění výzvy a končí dne
16.09.2019 v 10 hod. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro
podání nabídek. Rozhodující pro stanovení okamžiku doručení nabídky je
okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovní přepravě).

d)

Pouze elektronické podání nabídky není možné.

e)

Nabídka bude podána v neprůhledném obalu a označena bude názvem veřejné
zakázky a slovem – NEOTVÍRAT a opatřena v místě uzavření razítkem, příp.
podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li
účastník právnickou osobou.

5.5. Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni nabídkami:
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Účastníkovi, jehož nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje
do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
6. Obchodní podmínky zadavatele
6.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou vzoru
smlouvy, který tvoří část č. II těchto zadávacích podmínek. Účastník předloží, jako
součást nabídky, návrh smlouvy doplněný o předepsané údaje ve dvou stejnopisech.
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6.2. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou (viz čl. 4. odst. 4.1. písm. b)
zadávacích podmínek).
7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“.
Zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, podle kterých budou
nabídky hodnoceny:
1. Nabídková cena v Kč včetně DPH
60 %
U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit. Pro hodnocení ceny je rozhodná její
výše včetně DPH (u neplátců DPH pak celková cena). Nabídce s nejnižší cenou
bude přiděleno 100 bodů s následným provážením váhovým koeficientem 0,6 tj.
taková nabídka získá celkem 60 bodů. Každé další nabídce bude přidělen počet
bodů podle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,6
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč včetně DPH
2. Kritérium estetickofunkční
40 %
U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit. Bude hodnoceno tak, že nabídky
budou mezi sebou vzájemně porovnávány.
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude komise hodnotit následující
subkritéria:
1. Funkčnost
použitého
materiálu
zimní
bundy
(voděodolnost,
paropropustnost, větruodolnost).
Váha subkritéria 50 %
Za nejvhodnější se považuje taková nabídka, která v nejvyšší míře vyhovuje
kritériu.
2. Střih, celkové výtvarné zpracování, zapracování logotypu Jihomoravského
kraje (zejména z pohledu celkového estetického dojmu v návaznosti
na cílovou věkovou skupinu (děti), míra naplnění jednotného vizuálního stylu
Jihomoravského kraje, provedení a ztvárnění loga Jihomoravského kraje)
Váha subkritéria 50 %
Za nejvhodnější se považuje nabídka, která v nejvyšší míře vyhovuje kritériu.
Nejvhodnější nabídce v každém subkritériu bude přiděleno vždy maximálně
5 bodů. Ostatním nabídkám budou v daném subkritériu body přiděleny
na základě porovnání s nejvhodnější nabídkou a dle následující stupnice:
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný
nedostatečný či chybějící

Součástí zprávy o hodnocení nabídek bude i zdůvodnění přidělených bodových
hodnot. Bodová hodnota bude převážena dle vah jednotlivých subkritérií.
Po provedení součtu konečného bodového zisku za všechna subkritéria bude
výsledná bodová hodnota každé nabídky přepočtena poměrovým způsobem
na 100 bodovou základnu s následným provážením váhovým koeficientem
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dílčího hodnotícího kritéria, kdy nejvhodnější nabídka získá 40 bodů a každá
další nabídka získá počet bodů podle vzorce:
počet získaných bodů hodnocené nabídky
--------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,4
počet získaných bodů nabídky s nejvyšším bodovým ziskem
Součtem vypočtených bodových hodnot z obou kritérií pro každou hodnocenou
nabídku vznikne výsledná bodová hodnota, podle které bude určeno pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek. Nabídka s nejvyšší celkovou bodovou hodnotou je nabídkou
nejvýhodnější.
V případě dvou a více shodných celkových bodových hodnocení dosáhne lepšího
pořadí nabídka s nižší cenou.
8. Další podmínky zadávacího řízení
8.1. Vyzvaný účastník může podat pouze jednu nabídku.
8.2. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník více než
jednou.
8.3. Náklady účastníků spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
8.4. Nabídky nebudou účastníkům vráceny.
8.5. Předložené vzorky reprezentačního nástupového oblečení zůstávají u zadavatele pro
účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
8.6. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného
příslibu.
8.7. Jednání komise, která hodnotí nabídky, je neveřejné.
8.8. Nabídka, která:
a) nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace, přílohy
a fyzický vzorek reprezentačního nástupového oblečení stanovené těmito
zadávacími podmínkami nebo
b) bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo
c) bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek
nebude zadavatelem hodnocena.
8.9. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání
veřejné zakázky a zadávací podmínky,
b) nevybrat bez uvedení důvodu žádnou nabídku,
c) neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem,
d) odmítnout všechny nabídky,
e) zadávací řízení kdykoliv zrušit,
f) o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění,
g) realizovat předmět plnění veřejné zakázky jen v části,
h) odmítnout námitky účastníka proti všem úkonům zadavatele, protože se jedná
o zakázku malého rozsahu mimo režim ZZVZ.
8.10. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
7

předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
9. Přílohy zadávací dokumentace
Vzor č. 1 Krycí list nabídky
Vzor č. 2 Čestné prohlášení
Vzor č. 3 Čestné prohlášení
Příklady umístění loga Jihomoravského kraje

V Brně dne 02.09.2019

RNDr. Hana Slobodníková v. r.
pověřená vedením odboru školství
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VZOR č. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka:
„Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje
na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji“
Účastník
(obchodní firma/název/
jméno, právní forma,
sídlo/bydliště/místo
podnikání, adresa)
Statutární zástupce/osoba
oprávněná jednat jménem
účastníka
Kontaktní osoba
(jméno, tel., e-mail)
IČ/DIČ
je/není plátce DPH

Cena bez DPH
v Kč

Sazba DPH v %
/výše DPH
v Kč

Cena včetně DPH
v Kč

Nabídka

V……………………………….. dne ……………..

……………………………………
Obchodní firma a podpis účastníka
(dle způsobu jednání zapsaného v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci)
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VZOR č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k bodu č. 5.2 výzvy k předložení nabídky – „Reprezentační nástupové oblečení
pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
v Karlovarském kraji“
Účastník:
Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
Zastoupený:
Sídlo/místo podnikání/bydliště:
IČ:
DIČ:
tímto čestně prohlašuje, že:
▪

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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem účastníka či členem statutárního
orgánu účastníka právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

▪

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání účastníka podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem účastníka či členem
statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí účastník splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

▪

v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

▪

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
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nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
▪

není v likvidaci,

▪

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště účastníka,

▪

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 účastníka,

▪

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště účastníka,

▪

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud účastník vykonával tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo
jiné osoby odpovídající za činnost účastníka, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,

▪

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

▪

mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto
čestné
prohlášení
podepisuji
za
shora
uvedeného
účastníka
jako
………………………… (např. předseda představenstva a. s., jednatel s. r. o., prokurista,
zmocněnec atd.), a to ve vztahu ke všem osobám, na které se některý shora uvedený
kvalifikační předpoklad vztahuje nebo ho musí splňovat.
V………………… dne……………….

______________________________
Obchodní firma, jméno a podpis účastníka
nebo osoby oprávněné jednat za účastníka

Pozn. pro účastníky: Jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho
použití nese účastník.
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VZOR č. 3
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
účastníka k podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Reprezentační
nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry IX. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v Karlovarském kraji“
Účastník:
Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
Zastoupený:
Sídlo/místo podnikání/bydliště:
IČ:
DIČ:

tímto čestně prohlašuji jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku, že akceptuji
podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena je cenou maximální se započtením
veškerých nákladů po celou dobu realizace zakázky.
Současně potvrzuji, že veškeré informace v této nabídce jsou pravdivé.

V………………… dne……………….

Obchodní firma, jméno a podpis účastníka
nebo osoby oprávněné jednat za účastníka
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Příloha: Příklady umístění loga Jihomoravského kraje.
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