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1 Účelem formuláře nabídky je zjednodušení zpracování nabídky a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele 
v zadávacím postupu, proto zadavatel doporučuje jeho použití. Dodavatel může formulář nabídky nahradit v nabídce 
jinými rovnocennými doklady. Formulář nabídky není uzamčen pro jakékoliv obsahové změny, zadavatel však 
doporučuje, aby dodavatel upravoval pouze šedě vyznačená pole.

2 V případě společné účasti (dále též „společnosti“) více dodavatelů (dále též „společníků“) se vyplní identifikační údaje 
všech společníků a zároveň se uvede, který ze společníků je oprávněn zastupovat společnost jako vedoucí společník.

3 Dodavatel vyplní pouze v případě veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (nevyplňuje u veřejných zakázek malého rozsahu). Dodavatel vyplní „ANO“ pouze v případě, 
že je malým nebo středním podnikem ve smyslu přílohy č. 1 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům.

4 Dodavatel vyplní identifikátor datové schránky pouze v případě, že má aktivován příjem poštovních datových zpráv.

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zadavatele: Národní památkový ústav, státní příspěvková 

organizace
Název veřejné zakázky: XRF ruční spektrometr
Druh zadávacího řízení: VZMR, uzavřená výzva

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE2
Obchodní firma nebo název: BAS Rudice spol. s r.o.
IČO: 16343875
Sídlo: č.p. 194, 679 06 Rudice
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Dodavatel je malým nebo středním podnikem3: ANO

C. KONTAKTNÍ ÚDAJE DODAVATELE
Doručovací adresa:
Identifikátor datové schránky4:
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
Kontaktní osoba ve věci nabídky: 
Telefon kontaktní osoby ve věci nabídky: 
E-mail kontaktní osoby ve věci nabídky:

U Vodárny 1121/1,678 01 Blansko 
kftqqdm
Ing. Pavel Ševčík, jednatel
Ing. Pavel Ševčík

D. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ
Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení:

1. Kritérium nabídková cena, váha kritéria 70 %

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (údaj 618 150,00 
pro hodnocení):
Celková nabídková cena v Kč s DPH: 747 961,50

2. Kritérium Záruka, váha kritéria 15 %

min. 24 měsíců, max. 60 měsíců (údaj pro 32 
hodnocení):

3. Kritérium Servisní odezva, váha kritéria 15 %

min. 1 pracovní den. max. 5 pracovních dnů 5 
(údaj pro hodnocení):

E. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilý k plnění veřejné zakázky v rozsahu § 74 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť
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a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 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 jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

f) je-li dodavatelem právnická osoby, splňují podmínky podle písm. a) osoby uvedené v § 74 odst. 2 
zákona,

g) je-li dodavatelem pobočka závodu, splňují podmínky podle písm. a) osoby uvedené v § 74 odst. 3 
zákona.

F. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník čestné prohlašuje, že je profesně způsobilý k plnění veřejné zakázky v rozsahu § 77 odst. 1 a 2 
písm. a) zákona, neboť

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje.

G. PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou 
dobu plnění veřejné zakázky

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i 
u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

H. PROHLÁŠENÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel čestné prohlašuje, že

a) plně akceptuje zadávací podmínky veřejné zakázky, a to včetně případných vysvětlení, změn nebo 
doplnění zadávací dokumentace, a nemá k nim žádné výhrady nebo požadavky na upřesnění,

b) plně a bezvýhradně akceptuje návrh smlouvy, který je přílohou zadávacích podmínek.

c) potvrzuje, že se seznámil se všemi dokumenty obsahujícími zadávací podmínky, a ťo i v jejich 
vzájemné souvislosti, shledal je srozumitelné a dostačující pro zpracování nabídky a následné plnění 
veřejné zakázky.

V Blansku dne 12.4.2021 

podpis 'osoby oprávněné 
jednátTža dodavatele
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