Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Vzhledem k předpokládané hodnotě očekávaného plnění a s ohledem na § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), je níže označená
veřejná zakázka zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu a v souladu s § 31 výše
uvedeného zákona tuto zakázku zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení v režimu
veřejné zakázky malého rozsahu.
Označení veřejné zakázky: „Stěhovací služby pro ÚP Střední Čechy“
(dále také „veřejná zakázka“)

Číslo jednací zadávacího řízení: Čj.: UZSVM/S/21187/2018-HSPH
Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel veřejné zakázky

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, organizační složka státu
Územní pracoviště ÚP Střední Čechy.

Sídlem

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Adresa pro účely doručování

Územní pracoviště ÚP Střední Čechy.
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

IČO

69797111
Osoba oprávněná jednat jménem Ing. Vladimír Hůlka, ředitel ÚP Střední Čechy
zadavatele

Identifikace účastníka:
Jméno/název/obchodní firma:
Bydliště/sídlo/místo podnikání:
IČO:
DIČ:
Zapsaný u OR:

Kontaktní osoba účastníka pro tuto nabídku:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Email:
FAX:

1/3

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme:
1. Prostudovali jsme a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace, která specifikuje předmět
veřejné zakázky. Tímto prohlašujeme, že přijímáme veškeré podmínky v ní obsažené
bez výhrad a omezení.
2. V souladu s podmínkami stanovenými ve Výzvě k podání nabídky nabízíme poskytnutí
plnění, které je předmětem této veřejné zakázky.
3. Naše nabídková cena činí:
POŘ.
ČÍSLO
KRITERIA

1.

OBSAH NABÍDKOVÝCH CEN

Nabídková cena
v Kč bez DPH *

Nabídková
cena v Kč
s DPH *

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA
PRÁCI za 1 prac. a 1 hod. práce
stanovená součtem dílčích
nabídkových cen
(vypočtená v řádcích „9-11“ a sloupcích „F a G“
tabulky A v Příloze č. 5 – Specifikace úkonů)

2.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA
DOPRAVU stanovená součtem dílčích
nabídkových cen
(vypočtená v řádcích „32-34“ a sloupcích
„F a G“ tabulky B v Příloze č. 5 – Specifikace
úkonů)

3.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA
STĚHOVACÍ SLUŽBY TĚŽKÝCH
BŘEMEN stanovená součtem dílčích
nabídkových cen
(vypočtená v řádcích „44-46“ a sloupcích
„D a E“ tabulky C v Příloze č. 5 – Specifikace
úkonů)

* Cena – celková nabídková cena za plnění, které obsahuje veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné
zakázky (tj. např. pojištění, cestovné, diety, administrativa, poplatky za potřebné dokumenty, kolky apod.), a jiné
aktivity nebo činnosti dodavatele nebo jeho poddodavatelů, související s komplexním zajištěním zakázky.

4. Touto nabídkou budeme vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která byla stanovena
zadavatelem na 90 dní a počíná běžet od uplynutí posledního dne lhůty pro podání nabídek.
5. Podáváme tuto nabídku naším jménem a potvrzujeme, že se neúčastníme v zadávacím
řízení na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou nabídkou a dále že nejsme současně
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
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6. Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených
okolnostech v kterékoli fázi v průběhu zadávacího řízení. Rovněž plně uznáváme
a přijímáme, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této
žádosti může mít za následek naše vyloučení z tohoto zadávacího řízení.
7. Jsme si vědomi, že do doby uzavření smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným
přijetím z Vaší strany představovat závaznou smlouvu mezi námi.
8. Jsme si vědomi, že zadavatel má právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodů.

Jméno a příjmení, funkce: ………………………
Řádně pověřen podepsat tento krycí list nabídky jménem:
…………………………………………
Místo a datum: ………………………
Razítko a podpis: ……………………
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