
 
 

NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 
 

 

 

1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro nabídku na veřejnou zakázku 

 

„NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO – 

DODÁVKA NÁBYTKU“ 

Část veřejné zakázky, na kterou podává dodavatel nabídku: 

PRVNÍ ČÁST / DRUHÁ ČÁST 

(nehodící se škrtněte) 

Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel ve smyslu zákona: Veřejný zadavatel 

Právní forma zadavatele: Příspěvková organizace Jihomoravského kraje 

Název zadavatele: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních 

technologií Brno 

Sídlo zadavatele: Purkyňova 97, 612 00 Brno 

Telefon: 541 649 111 

E-mail: antonin.dousek@sspbrno.cz 

IČ / DIČ 15530213/ CZ15530213 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Ing. Antonín Doušek, Ph.D., ředitel školy 
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Identifikační údaje zástupce zadavatele 

Firma zástupce: RPA Tender, s. r. o. 

Sídlo zástupce: Starobrněnská 20, 602 00 Brno 

Statutární orgán zástupce: Ing. Petr Kolář, jednatel 

IČ / DIČ 29367107 / CZ29367107 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75877 

Kontaktní osoba zástupce: Mgr. Richard Budzák 

Telefon / fax: +420 542211083 

Email: verejne-zakazky@rpa.cz 

 

Dodavatel - (případně reprezentant sdružení) 

Obchodní firma nebo název:  

Sídlo / místo podnikání:  

Právní forma:  

Telefon / fax:  

E-mail:  

IČ / DIČ:  

Zápis v OR:  

Statutární orgán:  

Osoba oprávněná jednat 

jménem dodavatele: 

 

Telefon / fax:  

E-mail:  

Bankovní spojení dodavatele:  

Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uvede následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp. místo 

trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a bankovní 

spojení. 
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Další dodavatel, podává – li nabídku více dodavatelů společně 

Obchodní firma nebo název:  

Sídlo / místo podnikání:  

Právní forma:  

Telefon / fax:  

E-mail:  

IČ / DIČ:  

Zápis v OR:  

Statutární orgán:  

Osoba oprávněná jednat 

jménem dodavatele: 

 

Telefon / fax:  

E-mail:  

 

Informace týkající se hodnocení nabídek 

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA 

NABÍDKA DODAVATELE 

Nabídková cena bez DPH 

Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové 

ceny v Kč bez DPH. 

 

 

Seznam subdodavatelů, spolupracujících na realizaci zakázky 

Poznámka: Do sloupce označeného I. dodavatel uvede konkrétní část/části předmětu plnění zakázky, které hodlá zajistit pomocí 

subdodavatele. Do sloupce označeného II. dodavatel uvede procentní podíl subdodavatele na celkovém plnění vztaženém k celkové 

nabídkové ceně. 

1.   I. II. 

 Obchodní firma nebo název:    

 Sídlo / místo podnikání:    

 Právní forma:    
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 Telefon / fax:    

 E-mail:    

 IČ / DIČ:    

 Osoba oprávněná jednat 

jménem subdodavatele: 

   

 

2.   I. II. 

 Obchodní firma nebo název:    

 Sídlo / místo podnikání:    

 Právní forma:    

 Telefon / fax:    

 E-mail:    

 IČ / DIČ:    

 Osoba oprávněná jednat 

jménem subdodavatele: 

   

 

 

Oprávněná osoba k podání nabídky za dodavatele  

Titul, jméno, příjmení  

Funkce:  

Místo a datum podpisu:  

Podpis oprávněné osoby:  

 


