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Krycí list nabídky
Vzhledem k p edpokládané hodnot o ekávaného pln ní a s ohledem na ustanovení § 27
zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „zákon“), je tato ve ejná
zakázka vypisována jako ve ejná zakázka malého rozsahu, s tím, že zadavatel v rámci této
ve ejné zakázky v zadávacím ízení nepostupuje podle zákona, a to s odkazem na ustanovení §
31 zákona.
Ozna ení ve ejné zakázky: „Úprava výtahu OTIS v objektu sídla ÚP Ústí nad Labem“.
(dále také „ve ejná zakázka“)
íslo jednací zadávacího ízení: UZSVM/U/12318/2019-HSPH

Identifika ní údaje ve ejného zadavatele

Zadavatel ve ejné zakázky
Sídlem
Adresa pro ú ely doru ování

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových
Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2
Územní pracovišt Ústí nad Labem
Mírové nám stí 3129/36
400 00 Ústí nad Labem

O

69797111
Osoba oprávn ná jednat jménem PhDr. Marie Ševelová
editel Územního pracovišt Ústí nad Labem
zadavatele

Identifikace uchaze e:
Jméno/název/obchodní firma:
Bydlišt /sídlo/místo podnikání:
O:
DI :
Zapsaný u OR:

Kontaktní osoba uchaze e pro tuto nabídku:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Email:
FAX:
Datová schránka:
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1. V souladu s podmínkami stanovenými ve Výzv
pln ní, které je p edm tem této ve ejné zakázky.

k podání nabídky nabízíme poskytnutí

2. Naše nabídková cena iní:
Celková nabídková cena
bez DPH v K

Sazba DPH
v%

Hodnota DPH v K

Celková nabídková cena
v K s DPH K ki

3. Touto nabídkou budeme vázáni po celou dobu zadávací lh ty, která byla stanovena
zadavatelem na 40 dní a po íná b žet od uplynutí posledního dne lh ty pro podání nabídek.
4. Podáváme tuto nabídku naším jménem a potvrzujeme, že se neú astníme v zadávacím
ízení na tuto ve ejnou zakázku žádnou jinou nabídkou a dále, že nejsme sou asn
poddodavatelem, jehož prost ednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ízení prokazuje
kvalifikaci.
5. Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli zm
ve výše uvedených
okolnostech v kterékoli fázi v pr
hu zadávacího ízení. Rovn ž pln
uznáváme
a p ijímáme, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace zám rn poskytnutá v této
žádosti m že mít za následek naše vylou ení z tohoto zadávacího ízení.
6. Jsme si v domi, že do doby uzav ení smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným
ijetím z Vaší strany p edstavovat závaznou smlouvu mezi námi.
7. Jsme si v domi, že zadavatel má právo zadávací ízení zrušit bez udání d vod .

Jméno a p íjmení, funkce: ………………………
ádn pov en podepsat tento krycí list nabídky jménem:
…………………………………………
Místo a datum: ………………………
Razítko a podpis: ……………………
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