ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zakázku na

KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE –
3. ETAPA VODOVODNÍ ŘAD „1“

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění
a
zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Dunajovice

Přílohy
Název zakázky:
KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE –
3. ETAPA VODOVODNÍ ŘAD „1“

Zadavatel:

Obec Dunajovice
se sídlem Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
IČ : 00512974
DIČ: CZ00512974
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Název zakázky: „Kanalizace a vodovod Dunajovice, 3. etapa vodovodní řad „1 “
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ
Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba:

Obec Dunajovice
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
00512974
CZ00512974
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 za „Kanalizace a vodovod Dunajovice, 3. etapa vodovodní řad „1“:
Cena celkem bez
DPH:

Samostatně

Samostatně

Samostatně

DPH (sazba 10 %):

DPH (sazba 15 %):

DPH (sazba 21 %):

Osoba oprávněná jménem či za dodavatele jednat:
Jméno, příjmení:
Titul, na základě kterého oprávněná osoba jedná:
Podpis oprávněné osoby:
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Cena celkem
včetně DPH:

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 právnické 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 - realizační dokumentace stavby
„Kanalizace a vodovod Dunajovice, 3. etapa vodovodní řad „1“ – Oprava
vodovodu Dunajovice
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.,
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné
podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Situační výkres – zájmové území (Polygon 1, plochy P1-1, P1-2, P1-3, P1-4,
P1-5)
Vyjádření k sítím ve vlastnictví a správě Obce Dunajovice
Příloha sítě ve správě Obce Dunajovice v kopii katastrální mapy 2x
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ
Stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a vodovod
Dunajovice“
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ
prodloužení termínu pro dokončení stavby „Kanalizace a vodovod
Dunajovice“
Příloha č. 4

Výkaz prací a výměr „Kanalizace a vodovod Dunajovice, etapa kanalizační
sběrač A“
Příloha č. 5

Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č.3, č.4 příloha č. 5 jsou v elektronické podobě a tvoří samostatnou složku.
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