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Příloha č. 1

Přihláška k veřejné zakázce na vytvoření komplexní vizualizace 
města Šumperka

Autor (fyzická osoba):

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………..……………..PSČ: ………………..……

Telefon: ……………………………………………

Email: ………………………………………………

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám ……….ks návrhů na 

………..ks podložek, označených na rubu ………………………………………………………., dle seznamu 

uvedeného v příloze a 1 ks CD/DVD ve formátu PDF, popř. CDR.

Podpisem přihlášky prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou 

pravdivé, dále vyslovuji souhlas s podmínkami zadavatele a se zveřejněním svých údajů za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Příloha: Seznam předložených návrhů

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………… …………………………………………………….
jméno a příjmení oprávněné osoby podpis
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Autorský kolektiv (právnická osoba):

Název (firma):…………………………………………………………………………………………………………..

IČO:……………………………………….………………. DIČ: ……………………….…………………….………..

Kontaktní osoba: ………………………………………………………………..……………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………..……………..PSČ: ………………..……

Telefon: ……………………………………………

Email: ………………………………………………

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám ……….ks návrhů na 

………..ks podložek, označených na rubu ……………………..…………………………………., dle seznamu 

uvedeného v příloze a 1 ks CD/DVD ve formátu PDF, popř. CDR.

Podpisem přihlášky prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou 

pravdivé, dále vyslovuji souhlas s podmínkami zadavatele a se zveřejněním svých údajů za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Příloha: Seznam předložených návrhů

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………… …………………………………………………….
jméno a příjmení oprávněné osoby podpis
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