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FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Včetně čestného prohlášení dodavatele

Název a předmět veřejné zakázky: Launch conference – zahajovací 
konference EHP a Norských fondů

1 NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ 
Jméno/název dodavatele (člena konsorcia) 

Hlavní dodavatel*

Člen konsorcia 1*

*Podle potřeby přidejte/vymažte další řádky pro partnery v konsorciu. Upozorňujeme na to, že subdodavatel není považován 
za člena konsorcia. Pokud tuto nabídku předkládá individuální fyzická/právnická osoba, musí být její jméno uvedeno v řádku 
,Hlavní dodavatel´ (a další řádky smazány). U konsorcia bude smlouva podepsána pouze s hlavním dodavatelem.

2 KONTAKTNÍ OSOBA (pro toto zadávací řízení)

Jméno

Organizace
Adresa
Telefon
Fax
E-mail

3 Nabídková cena

Nabídková cena 
celkem bez 
DPH

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Každý dodavatel uvedený v bodu 1 tohoto formuláře, a rovněž každý člen konsorcia, musí 
jako součást své nabídky předložit také podepsané čestné prohlášení vypracované dle 
přiloženého vzoru. [Pokud nabídku předkládá konsorcium, musí být čestné prohlášení 
hlavního dodavatele i ostatních členů konsorcia originál nebo úředně ověřená kopie.]

5 PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný, jako pověřený zástupce výše uvedeného dodavatele (včetně všech 
členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium), tímto prohlašuji, že jsme se 
seznámili s celým obsahem zadávací dokumentace pro výše uvedené zadávací řízení a že ji 
bezvýhradně a bez omezení přijímáme. 

Jsme si vědomi toho, že v případě konsorcia nesmí být jeho složení během zadávacího 
řízení nijak měněno. Rovněž jsme si vědomi toho, že partneři konsorcia budou ručit společně 
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a nerozdílně zadavateli, pokud jde o účast v tomto zadávacím řízení i v případné zakázce 
přidělené nám na jeho základě. 

Podepsáno jménem dodavatele:

Jméno
Podpis
Datum
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TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ POŽADOVANÉHO V bodu 3. 
Musí být předložen na hlavičkovém papíře příslušného dodavatele

<Datum>

<název a adresa zadavatele>

Evidenční číslo VZ: 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Čestně prohlašujeme, že:

1) nabídku pro tuto veřejnou zakázku předkládáme [ jako samostatný právní subjekt, ]* nebo 
[ jako partner v konsorciu vedeném < jméno hlavního partnera / naší firmou > ] * a že v tomto 
zadávacím řízení nejsme partnerem jiného konsorcia ani sub-dodavatelem;            
*<nehodící se vymažte>;

2) nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního 
styku a nestranností uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, 
budeme o tom zadavatele neprodleně informovat;

3) za dodavatele (včetně všech členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium) jsou 
platné níže uvedené zásady Doložky o bezúhonnosti, která bude integrální součástí smlouvy:

 Jakýkoli pokus ze strany dodavatele o získání důvěrných informací, uzavření 
protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během 
procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí 
jeho přihlášky či jeho nabídky.

 Dodavatel bude vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s 
etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či 
službách bez předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem 
zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.

 Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti 
respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a 
náboženské zvyklosti ČR.

 Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v 
ní stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti nesmějí vykonávat 
žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči 
zadavateli.

 Dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat služební 
tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a 
dokumenty vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné.

 Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či 
nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud dodavatel přestane být 
nezávislý, může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel 
měl jakýkoli nárok na odškodnění.

 V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či 
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či 
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donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována.  Pro 
účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí 
např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, 
nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak 
nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo 
plnění již uzavřené smlouvy.

 Smlouva může být rovněž zrušena dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. 
Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, 
které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo 
provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize 
zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

S pozdravem 

……………………………………………………………………………………………..

Podpis statutárního zástupce dodavatele 

 

…………………………………………………………..                                                           

Jméno a funkce statutárního zástupce dodavatele hůlkovým písmem


