
Příloha č. 4 
 

Strana 1 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

„Redigitalizace kina Metro 70“ 

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení  

dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

         Zadavatel 

Název: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace 

Sídlo: Školní 3694/1, 796 01 Prostějov 

IČ: 05592178 

         Účastník 

Název: doplnit 

Sídlo/místo podnikání: doplnit 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
účastníka jednat: 

doplnit 

IČ: doplnit 

 
 

Účastník specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. 
Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné 
prohlášení. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za účastníka jednat. 
 

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, aby určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny 
přímo vybraným dodavatelem. Jedná se o následující části plnění: Dodávka a montáž DCI projektoru, DCI 
serveru, Projekčního objektivu a 3D systému (tj. položky 1, 2, 3 a 16) uvedené v Položkovém rozpočtu - 
příloha č. 2 zadávací dokumentace. 
 

Poddodavatel č. 1 
Název poddodavatele:  
Adresa: 
IČ: 
Stručný popis předmětu plnění: 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 
 

Poddodavatel č. 2 
Název poddodavatele: 
Adresa: 
IČ: 
Stručný popis předmětu plnění: 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 
 
Poddodavatel č. 3 



Příloha č. 4 
 

Strana 2 

Název poddodavatele: 
Adresa: 
IČ: 
Stručný popis předmětu plnění: 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 
 

… 

 

(účastník uvede počet poddodavatelů dle skutečnosti) 

 

nebo 

 

Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám (poddodavatelům), učiní o 

této skutečnosti následující čestné prohlášení: 

 

Čestně prohlašujeme, že naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky a dále prohlašujeme, že celou veřejnou zakázku zhotovíme vlastními silami. 
 
 
 
 
V ……………………………… dne … 
 
  
 
                                                                                  ………………..…………………………..………………………………………… 

                                                                                     podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka 
 
 

 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


