
Vytvoření a podání nabídky 

Klikneme si na krok Prohlídka místa plnění, Poskytování dodatečných informací, Nabídka) 

V případě, že jsme byli osloveni výzvou, pomocí tlačítka Rozhodnout zvolíme možnost 

podání nabídky. 

 

Zaklikneme možnost Připravit nabídku a dále tlačítko Uložit. 

 

Po potvrzení přípravy nabídky se aktivuje nabídkový formulář T05. Kliknutím na 

tlačítko přidat započneme vytvoření konkrétní nabídky. 



 

Pozn. V případě, že jsme nebyli osloveni výzvou a zakázku jsme si našli v sekci Veřejné 

zakázky (na hlavní stánce gemin.cz), nebude zobrazeno tlačítko Rozhodnout  a rovnou 

se zobrazí nabídkový formulář T05. 

 

Nabídkový formulář T05 



 



Na počátku zpracování je třeba myslet na to, že 

nabídková hodnota se udává za celou položku (za 

požadovaný počet kusů) a ne za jednu jednotku. 

V tomto příkladu se jedná o VZ dělenou na části, kde zadavatel požadoval členění na 

cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. 

V případě, že nejsme plátci DPH, vyplníme částku bez DPH, do pole DPH 

vložíme 0 a částka s DPH bude rovna částce bez DPH. 

Zaškrtnutím příslušného checkboxu označíme část, do které chceme podat naši nabídku. 

Kliknutím na název položky předmětu (v našem příkladu toner 1) si ještě  jednou 

můžeme podívat na definici poptávané komodity. 

 

Do formuláře se vrátíme kliknutím na symbol křížku. 

Zadáme cenu bez DPH. Kliknutím na symbol kalkulačky u položky DPH systém dopočítá 

DPH. Analogicky zadáme výpočet ceny s DPH. 

U jednotlivých sekcí (např. je-li požadován návrh smlouvy) můžeme přidat jen 

jednu přílohu. Další přílohy je možno přiložit ve spodní části formuláře v 

sekci Přílohy pomocí tlačítka + přidat. 

V případě, že nechceme zpracovávat doporučené (ne povinné) položky, zaklikneme se 

spodní části formuláře checkbox Pokračovat bez vyplnění doporučenách položek. 

Pokud jsme vyplnili všechny položky požadované zadavatelem k podání nabídky, 

klikneme na tlačítkoUložit.  



 

Kliknutím na tlačítko odeslat a následeném potvrzení této volby odešleme nabídku. 

Kliknutím na červený symbol nabídku smažeme. 

Modrým symbolem můžeme nabídku ještě editovat. 

 

 

 

Správné odeslání nabídky zadavateli si můžeme ověřit 

v odeslaných zprávách.  



 

 

 


