
VŮČi majetku uchazeče, kterého zastupují, neprobíhá insolvenční řízení, konkursní řízení
podle zákona č. L82/2O06 Sb., insolvenčnízákon. Dále uchazeč není v žádné formě likvidace a

uchazeč není v seznamu zadavatelů se zákazem zadávání veřejných zakázek.
Na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního
orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě
smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného rnýběrového řízení, či je
s uchazečem ve sdružení.

Dodavatelem není zaměstnanec zadavatele, člen rea|izačního týmu či osoba, která se na

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného rnýběrového řízení.

7. Obsah nabídky

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

1) Krycí list nabídky

2| Přílohy nabídky

1) Krvcí list nabídkv (viz příloha zadávací dokumentace) - uchazeč vyplní Krycí list dle přiloženého

vzoru krycího listu nabídky. Uchazeč vyplní všechny požadované údaje. Krvcí list bude podepsán

oprávněným zástupcem uchazeče (statutárním orgánem, nebo zplnomocněnou osobou, která doloží
Plnou moc, opravňující ji k jednání za společnost).

2) Přílohv nabídkv:

a) Přílohy prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 6. této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení o splnění zákíadních kvalifikačních předpokladů je přílohou této zadávací
dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsané pouze statutárním/i zástupcem/i a to v souladu
se stanoveným způsobem pro právoplatné iednánía podepisování za příslušnou osobu.

b) návrh Kupní smlouvy - podeosaná uchazečem. v návrhu Kupní smlouvy musí b,it zahrnuty

následuiící tři podmínkv:

1) Dodavatel umožní v případě potřeby pověřeným subjektům (např. MZe, szlF, EÚD, NKÚ, MF)
uplatňovat stejné kontrolní mechanizmy jako vůči samotnému příjemci dotace Českému rybářskému
svazu, místní organizace Přelouč.

2) V případě, že ve lhůtě do t5.70.2OL7 nebude převzat/předán předmět zakázky na základě
důvodu/příčin/skutečností vzniklých ze strany dodavatele (prodávajícího), vyhrazuje si právo

zadavatel (kupující) od podepsané smlouvy odstoupit a dodavatel (prodávající) se zavazuje tímto
uhradit zadavateli (kupujícímu) na jeho bankovní účet č.000043-8592930207lOI00 do 5 pracovních

dnů od 75.70.2017 náklady a újmu vzniklou z nedodání/nepřevzetím předmětu zakázky vyčíslené na

10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

3) Zadavatel (kupující) si vyhrazuje právo o možnosti odstoupení zadavatele od smlouvy v případě, že
zadavateli nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory
ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.


