Příloha č. 9 - Krycí list nabídky
Název veřejné
zakázky:

UniMeC - Administrátor zadávacích řízení

Zadavatel:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
IČ: 00216208

Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní
firma/název:
Sídlo

...........................................................................................................
...........................................................................................................

IČ:

...........................................................................................................

Jednající:

...........................................................................................................
Nabídková cena
Cena v Kč bez DPH

Nabídková cena:

Sazba DPH
(%)

DPH (Kč)

Cena v Kč vč. DPH

.............................. ................... ........................ ....................................

Složení nabídkové ceny (součet cen v tabulce níže):

Druh
zadávacího
řízení

Předpokládaný
počet
zadávacích
řízení dle
přílohy č. 6

Otevřené řízení
dle ust. § 27 ZVZ

5

Užší řízení dle
ust. § 28 ZVZ

1

Jednací řízení
s uveřejněním
dle ust. § 29 ZVZ

1

Jednací řízení
bez uveřejnění
dle ust. § 34 ZVZ

4

Soutěžní dialog
dle ust. § 35 ZVZ

1

Odměna
za jedno
ZŘ
(Kč bez
DPH)

Odměna
za jedno
ZŘ
(Kč včetně
...... %
DPH)

1/2

Celková
odměna za
předpokládaný
počet ZŘ
(Kč bez DPH)

Celková
odměna za
předpokládaný
počet ZŘ
(Kč včetně
….... % DPH)

Zjednodušené
podlimitní řízení
dle ust. § 38 ZVZ

2

Výběrové řízení
pro zakázky
malého rozsahu
dle ust. § 12
odst. 3 ZVZ

3

Suma:

Celková suma
(součet odměn
za
předpokládaný
počet všech
druhů ZŘ)
= nabídková
cena

Suma:

(předmět
hodnocení)

Poznámka: V tabulce uchazeč vyplní pouze všechna podžlucená místa.

Prohlášení o nabídkové ceně:




nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné
veřejné zakázky po celou dobu trvání rámcové smlouvy, a že
nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné, vyjma změny sazby
DPH dle právních předpisů, a že
nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění mandatáře nutných k řádnému splnění
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností a souvisejících výkonů
nutných k naplnění účelu a cíle rámcové smlouvy předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění
činností a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.

Čestné prohlášení o zpracování nabídky:




zájemce, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel zájemce, osoba jemu
blízká, ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace shora
uvedené veřejné zakázky,
zájemce nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V ..................................................... dne .........................................

...................................................................................
razítko a podpis osoby jednající jménem
či za dodavatele
Údaje o případném zmocnění: ................................................................................. ............................
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