ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zakázku na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění
a
zadávanou v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v rámci
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Přílohy

Název zakázky: Stavební úpravy střechy a krovu kaple
Zvěstování Panny Marie na p. č. 38 v obci Dunajovice
Zadavatel: Obec Dunajovice
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Název zakázky: „Stavební úpravy střechy a krovu kaple
Zvěstování Panny Marie na p. č. 38 v obci Dunajovice“
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba:

Obec Dunajovice
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
00512974
František Uhlíř, starosta obce
František Uhlíř, starosta obce

Dodavatel:
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
Kontaktní osoba: Jméno, příjmení:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena v Kč – alternativa 1:
Cena celkem bez
Samostatně DPH
DPH:
(sazba 10 %):

Samostatně DPH
(sazba 20 %):

Cena celkem včetně
DPH:

Nabídková cena v Kč – alternativa 2:
Cena celkem bez
Samostatně DPH
DPH:
(sazba 10 %):

Samostatně DPH
(sazba 20 %):

Cena celkem včetně
DPH:

Osoba oprávněná jménem či za dodavatele jednat:
Jméno, příjmení:
Titul, na základě kterého oprávněná osoba jedná:
Podpis oprávněné osoby:
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Příloha č. 2

Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace

Já, níže podepsaný(á) ................................................................................. nar. ..........................
(titul, jméno a příjmení)

jakožto ..........................................................................................................................................
(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnická osoby, apod.)

dodavatele - společnosti .............................................................................................................
(obchodní firma společnosti)

tímto čestně prohlašuji, že dodavatel respektuje veškeré požadavky zadavatele stanovené
v zadávací dokumentaci, nečiní k nim žádné výhrady a považuje je za závazné pro případné
uzavření smlouvy se zadavatelem.

Dodavatel dále prohlašuje, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

V ……………………… dne …………..

……………………………………..
podpis
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Příloha č. 3

Projektová dokumentace – podklady pro alternativu 1
Tato příloha tvoří samostatnou složku. Příloha obsahuje mj. položkový rozpočet s výkazem
prací a výměr pro alternativu č. 1, který musí uchazeč vyplnit a přiložit k nabídce.
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Příloha č. 4

Projektová dokumentace – podklady pro alternativu 2
Tato příloha tvoří samostatnou složku. Příloha obsahuje mj. položkový rozpočet s výkazem
prací a výměr pro alternativu č. 2, který musí uchazeč vyplnit a přiložit k nabídce.
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Příloha č. 5

Katastrální mapa pozemků určených na zařízení staveniště
Samostatná mapa.
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