KRYCÍ LIST
A. Zakázka
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Revitalizace zdravotního střediska města Klimkovice

Název veřejné zakázky:

B. Základní identifikační údaje dodavatele (uchazeče)
Obchodní firma/název
Sídlo/místo podnikání
Právní forma
Tel./fax:
E-mail:
IČ / DIČ
Č. účtu / banka
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

Po prostudování výzvy k předložení nabídek a zadávací dokumentace nyní, jako náležitě oprávnění
a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených Vaší
výzvou a zadávací dokumentací včetně všech dodatků k ní vydaných za následujících podmínek:

Nabídková cena bez DPH v Kč
DPH v Kč
Nabídková cena vč. DPH v Kč

Předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši nabídku zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací.
Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu 90ti dní ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek a
v případě, že v této lhůtě nám vámi bude přidělena tato veřejná zakázka, bereme na vědomí, že se lhůta
platnosti nabídky prodlužuje do okamžiku podpisu smlouvy o dílo.
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Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci
a ve výzvě k předložení nabídek v zadávacím řízení a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy ve
znění předloženém zadavatelem.
Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje,
které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných stavebních prací v souvislosti s plněním této veřejné
zakázky.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Toto prohlášení podepisuji/eme jako

……………………………………………………...............................
(např. statutární orgán, člen statutárního orgánu,
vedoucí organizační složky právnické osoby nebo
statutárním orgánem pověřený zástupce apod.)

V ………………...........….. dne …………….........

……………….…………………………….
(podpis, razítko
titul, jméno, příjmení)
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