
Příloha č. 1 

K R Y C Í  L I S T  N A B Í D K Y  
na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby:  

„Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ 

Zadavatel : Město Nepomuk 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

IČO: 00256986 
 

Identifikační údaje účastníka : 

obchodní firma  

pozn. : uvádí se název, pod kterým je podnikatel (právnická nebo 

fyzická osoba) zapsán do obchodního rejstříku 

      

název  

pozn.: vyplňuje podnikatel-právnická osoba nezapsaný v 

obchodním rejstříku 

      

jméno a příjmení  

pozn.: vyplňuje podnikatel-fyzická osoba nezapsaný v obchodním 

rejstříku 

      

sídlo 

pozn. : vyplňuje podnikatel- fyzická osoba či právnická osoba  
      

právní forma  

pozn. : vyplňuje pouze podnikatel-právnická osoba  
      

identifikační číslo   

pozn. : vyplňuje se pouze, bylo-li přiděleno  
      

kontaktní osoba       

telefon :       fax:       e-mail :       

 

Celková nabídková cena 

cena v Kč bez DPH sazba DPH v % výše DPH v Kč cena v Kč vč. DPH 

                        

 

Nabídková cena za plnění A - Sestavení strategického plánu rozvoje města Nepomuk a Městského úřadu Nepomuk 

cena v Kč bez DPH sazba DPH v % výše DPH v Kč cena v Kč vč. DPH 

                        

 

Nabídková cena za plnění B - Sestavení tří oborových/tematických strategií/koncepcí města Nepomuk 

cena v Kč bez DPH sazba DPH v % výše DPH v Kč cena v Kč vč. DPH 

                        

 

Prohlášení o nabídkové ceně:  

 nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky po celou dobu provádění 

díla, a že 

 nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné, a že  

 nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění 

veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy předmětné veřejné zakázky, t. j. i ocenění 

činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.   

Čestné prohlášení o zpracování nabídky:  

 účastník zadávacího řízení, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani poddodavatel účastníka, osoba jemu blízká, ani žádný 

jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, 

 účastník zadávacího řízení nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným účastníkem, který podal nabídku, se zaměstnancem zadavatele, s 

členem statutárního orgánu zadavatele, se statutárním orgánem zadavatele, s členem správní rady zadavatele, s členem realizačního týmu 

projektu, 

 účastník zadávacího řízení není zaměstnancem zadavatele, členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu 

podílela na přípravě nebo zadání tohoto zadávacího řízení, 

 poddodavatelem účastníka zadávacího řízení není žádný zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě 

smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání tohoto zadávacího řízení. 



Příloha č. 1 

Datum:          

Jméno a příjmení účastníka zadávacího řízení:  
(fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem účastníka; právnické 
osoby nebo osoby oprávněné jednat za účastníka) 

      

 

 

Podpis:       

 

 

Údaje o případném zplnomocnění:       

 

 

 


