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PŘÍLOHA Č. 4 

ZÁVAZNÝ VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Tento dokument je závazný pro podání nabídky, dodavatelé nejsou oprávněni jeho textaci 

měnit, ledaže to text výslovně umožňuje. 

Dodavatelé jsou povinni tento dokument doplnit pouze na místech k tomu vyznačených. 

Dokument je nutné podepsat ze strany oprávněné osoby, a to na poslední straně. 

 

I. KRYCÍ LIST 

Údaje o zakázce 

Název zakázky 
Organizace a pořadatelství vánočních trhů na náplavce 

Hořejšího nábřeží 2022 

Název zadavatele TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

Sídlo zadavatele Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 

IČO zadavatele 00409316 

Údaje o dodavateli 

Název   

IČO / DIČ  

Sídlo  

Kontaktní adresa   

Spisová značka  

Zástupce dodavatele  

Kontaktní osoba (jméno, 

email, telefon) 
 

Poznámka: Pokud nabídku podává více dodavatelů společně, zkopíruje dodavatel výše 

uvedenou část tabulky dle množství dodavatelů, kteří podávají nabídku. 

 

II. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 

1. Dodavatel prohlašuje, že splňuje obecné požadavky zadavatele tím, že: 

 

a) akceptuje veškeré podmínky zadávací dokumentace včetně jejích veškerých příloh s tím, že 

na základě jím podané nabídky mu nevzniká nárok na uzavření smlouvy; 

b) stanovuje svou nabídku jako závaznou a neměnnou, a to po dobu zadavatelem stanovené 
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zadávací lhůty, a v případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru jeho nabídky jako 

nejvhodnější, je povinen poskytnout k podpisu smlouvy potřebnou součinnost, 

c) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit informace, které jsou 

v nabídce obsaženy, osobám, které jsou pověřeny administrací zakázky, poradcům 

zadavatele, jeho orgánům a osobám pověřeným rozhodováním o výběru vítězného 

dodavatele, popř. jakož i v dalších případech, které stanoví platné právní předpisy; 

d) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit základní údaje týkající se 

nabídky daného dodavatele ostatním dodavatelům, jejichž nabídky byly hodnoceny, a to 

v rozsahu v jakém to stanoví platné právní předpisy, 

e) akceptuje a souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v nabídce nejsou považovány za 

informace důvěrné ani za obchodní tajemství; 

f) neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 

(zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) 

v souvislosti se zakázkou;  

g) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit zakázku, 

h) nemá vůči hlavnímu městu Praze ani TRADE CENTRE PRAHA, a.s. žádné dluhy či 

nedoplatky po splatnosti; 

i) veškeré informace uvedené v nabídce a sdělené v této souvislosti zadavateli nebo jeho 

zástupci jsou pravdivé, nezkreslené, úplné a odpovídají skutečnosti. 

 

III. PROHLÁŠENÍ KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  

 

1. Základní způsobilost 

 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve věci výše uvedené veřejné 

zakázky, a to v rozsahu, v jakém jsou takové požadavky stanoveny v zák. č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Profesní způsobilost 

 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost ve věci výše uvedené veřejné 

zakázky, a to tím, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním pro realizaci výše 

uvedené veřejné zakázky v celém jejím rozsahu. 

 

 

3. Technická kvalifikace 

 

Dodavatel prohlašuje, že splňuje technické kvalifikační předpoklady k výše uvedené 

veřejné zakázce, a to prostřednictvím těchto referenčních služeb: 
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Popis významné 

zakázky  

(z něhož bude 

jednoznačně 

vyplývat splnění 

požadavků dle 

zadávací 

dokumentace) 

Doba 

poskytnutí 

dodávky (od –

do s přesností na 

měsíce ve 

formátu 

MM/RRRR-

MM/RRRR) 

Identifi

kační 

údaje 

objedna

tele 

(název, 

IČ a 

sídlo) 

 

Pozice dodavatele 

na realizaci 

významné služby 

(ve variantě hlavní 

dodavatele/poddod

avatel/společná 

realizace více 

dodavateli) 

Kontaktní osoba 

objednatele 

(jméno a příjmení, 

funkce u 

objednatele, 

emailová adresa, 

telefonní číslo) 

     

     

     

 

Poznámka: Dodavatel je oprávněn tabulku rozšířit o další řádky v případě, že disponuje 

dalšími zkušenostmi dle požadavků na významnou službu. 

 

 

IV. SPECIFICKÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O DODRŽENÍ 

PODMÍNEK ZÁKONA č. 69/2006 Sb., O PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍCH 

SANKCÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

Dodavatel čestně prohlašuje, že dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet 

na plnění výše uvedené veřejné zakázky z více než 10 % hodnoty, nejsou osobami uvedenými 

v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) 

č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. Dodavatel zejména prohlašuje, že 

1) dodavatel není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 
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2) dodavatel není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním 

příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku1, 

3) dodavatel nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo 

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

4) žádný z poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky z více než 10 %, není ruským 

státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem 

v Rusku, 

5) žádný z poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky z více než 10 %, není z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou 

či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2, 

6) žádný z poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky z více než 10 % hodnoty 

této, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 

právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

7) že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na obsah tohoto čestného prohlášení, 

dodavatel oznámí písemně zadavateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této 

skutečnosti dozví. 

 

V. PROHLÁŠENÍ K PODÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOBU REALIZACE ZAKÁZKY  

 

1. Prohlášení k poddodavatelům 

Dodavatel prohlašuje, že bude realizovat výše uvedenou veřejnou zakázku: 

 

samostatně, bez účasti poddodavatelů. 

nebo 

prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v následující tabulce: 

 

Název poddodavatele IČO Popis části 

zakázky 

realizované 

poddodavatelem 

Finanční objem 

v Kč bez DPH 

    

 

Poznámka: Dodavatel ponechá pouze hodící se variantu, druhou přeškrtne nebo vymaže a 

případně doplní další řádky dle počtu poddodavatelů. 

 

 

 
1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 

či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku. 

2 DTTO 
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2. Prohlášení k prokázání kvalifikace prostřednictvím třetích osob 

 

Dodavatel prohlašuje, že bude prokazovat kvalifikaci a realizovat výše uvedenou veřejnou 

zakázku: 

 

samostatně, bez účasti třetích osob. 

nebo 

prostřednictvím třetích osob, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Název  IČO Popis části 

profesní 

způsobilosti či 

technické 

kvalifikace, která 

bude 

prokazována 

prostřednictvím 

třetí osoby 

Finanční objem 

v Kč bez DPH 

    

 

Poznámka: Dodavatel ponechá pouze hodící se variantu, druhou přeškrtne nebo vymaže a 

případně doplní případně další řádky dle počtu poddodavatelů. 

 

VI. DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY 

 

1. Nabídková cena za propachtované prostory (ne méně než 95.000,- Kč bez DPH) 

Cena v Kč bez DPH DPH 

Cena v Kč bez 

DPH 
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2. Zkušenosti s pořadatelstvím obdobných akcí (nad rámec minimálních technických 

kvalifikačních předpokladů) 

 

Popis významné 

zakázky  

(z něhož bude 

jednoznačně 

vyplývat splnění 

požadavků dle 

zadávací 

dokumentace) 

Doba 

poskytnutí 

dodávky (od –

do s přesností na 

měsíce ve 

formátu 

MM/RRRR-

MM/RRRR) 

Identifi

kační 

údaje 

objedna

tele 

(název, 

IČ a 

sídlo) 

 

Pozice dodavatele 

na realizaci 

významné služby 

(ve variantě hlavní 

dodavatele/poddod

avatel/společná 

realizace více 

dodavateli) 

Kontaktní osoba 

objednatele 

(jméno a příjmení, 

funkce u 

objednatele, 

emailová adresa, 

telefonní číslo) 

     

     

     

 

Poznámka: Dodavatel je oprávněn tabulku upravit v případě, že disponuje méně či více 

zkušenostmi, než je uvedeno řádků. 

 

 

VII. POVINNÁ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ 

Informace o stáncích (typy)  

 

 

Popis kritérií a způsobu výběru prodejců 
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Předpokládaný počet stánků 

 

 

Sortiment a typ prodávaného zboží ve stáncích  

 

 

Barevná vizualizace typového stánku včetně výzdoby a případně osvětlení 

 

 

Poznámka: Plochu pro text v jednotlivých kategoriích dodavatel rozšíří dle potřeby. Do 

tabulky je možné pouze vepsat text. Nevkládají se obrázky. Barevnou vizualizaci dodavatel 

doplní pod tuto tabulku. 
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VIII. NEPOVINNÁ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ 

 

Číslo a popis 

lokace/prostor 

Využití (ANO/NE) Bližší popis způsobu využití (z hlediska časového, 

četnosti a obsahové náplně programu či využití 

pouze ve formě textu) 

1. Prostor 

kobky č. 17 

  

2. Prostor 

pro 

doprovodn

ý program 

- žlutě - 

volná 

plocha o 

rozměrech  

6x3m – 

doprovodn

ý program, 

  

3. LOKACE 

8x5m – 

DEKORA

CE 

VOLITEL

NÉ – 

omezení na 

tematiku 

Vánoc 

(růžová 

plocha), 

 

  

4. LOKACE 

10 x 6m 

možný 
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prodej 

stromky 

VOLITEL

NÉ – 

omezení na 

prodej 

stromků 

(tyrkysová 

plocha) 

5. LOKACE 

pro Gastro 

stolky/ 

teplomety/

grily/obruč

e odpad – 

VOLITEL

NÉ – 

omezení, 

nelze 

využít k 

umístění 

jiných 

prvků 

(zeleně 

čárkovaně)

. Grily – 

možné 

umístění 

pouze s 

krycím 

plechem 

plochy 

náplavky. 

  

Poznámka: Plochu pro popisný text v jednotlivých lokacích/prostorech dodavatel rozšíří dle 

potřeby. Do tabulky je možné pouze vepsat text. Nevkládají se obrázky. 
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IX. DOKUMENTACE K PODPISU NABÍDKY 

Poznámka: Dodavatel doplní pouze za situace, pokud nabídku podepisuje osoba odlišná od 

osoby oprávněné dodavatel zastupovat, a u které je toto možno ověřit z obchodního rejstříku či 

jiné obdobné evidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PODPIS 

Níže připojeným podpisem dodavatel potvrzuje výše uvedený obsah nabídky, potvrzuje 

podpis všech výše uvedených čestných prohlášení a pravdivost a úplnost informací 

uvedených v nabídce. 

 

V:  

Dne:  

Název dodavatele:  

Jméno a příjmení 

zastupující osoby: 

 

Funkce zastupující 

osoby: 

 

Podpis:  

 


