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Obec Slatina, č.p. 50, 410 02 Slatina 

Krycí list nabídky 

„Výběr dodavatele projektové dokumentace – Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci 

Slatina“ 

 

veřejná zakázka na služby zadávaná v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v Operačním 

programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a  dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona                                

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „ZVZ“) 

 

1. Základní identifikační údaje 

 

Zadavatel  

 

Název zadavatele: Obec Slatina 

Sídlo: Slatina 50, 410 02 Slatina 

IČ/DIČ: IČ:/DIČ: 00264377/není plátce 

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Danou Stránskou, starostou obce  

 

Uchazeč - (případně reprezentant sdružení)  

 

Obchodní firma nebo název: [•] [vyplní uchazeč]  

Sídlo/místo podnikání: [•] [vyplní uchazeč]  

Právní forma: [•] [vyplní uchazeč]  

Telefon/fax: [•] [vyplní uchazeč]  

E-mail: [•] [vyplní uchazeč]  

IČ: [•] [vyplní uchazeč]  

DIČ: [•] [vyplní uchazeč]  

Spisová značka v obchodním rejstříku: [•] [vyplní uchazeč]  

Členové statutárního orgánu: [•] [vyplní uchazeč]  
[•] [vyplní uchazeč]  

Osoba oprávněná zastupovat uchazeče: [•] [vyplní uchazeč]  

Telefon/fax: [•] [vyplní uchazeč]  

E-mail: [•] [vyplní uchazeč]  

Kontaktní osoba uchazeče: [•] [vyplní uchazeč]  

Telefon/fax: [•] [vyplní uchazeč]  

E-mail: [•] [vyplní uchazeč]  
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2. Nabídková cena za celý předmět plnění v Kč  

 

Nabídková cena bez DPH v Kč Samostatně DPH v Kč Nabídková cena včetně DPH v Kč 

[•] [vyplní uchazeč]  

 
[•] [vyplní uchazeč]  [•] [vyplní uchazeč]  

 

3. Seznam osob, s jejichž pomocí Uchazeč předpokládá realizaci zakázky 

 

    

1. Obchodní firma nebo název: [•] [vyplní uchazeč]  popis plnění/kvalifikace 

[•] [vyplní uchazeč]  Sídlo/místo podnikání: [•] [vyplní uchazeč]  

 Právní forma: [•] [vyplní uchazeč]  

 Telefon/fax: [•] [vyplní uchazeč]  

 E-mail: [•] [vyplní uchazeč]  

 IČ: [•] [vyplní uchazeč]  

 DIČ: [•] [vyplní uchazeč]  

 Osoba oprávněná zastupovat 

subdodavatele: 

[•] [vyplní uchazeč]  

 

2. Obchodní firma nebo název: [•] [vyplní uchazeč]  popis plnění/kvalifikace 

[•] [vyplní uchazeč]  Sídlo/místo podnikání: [•] [vyplní uchazeč]  

 Právní forma: [•] [vyplní uchazeč]  

 Telefon/fax: [•] [vyplní uchazeč]  

 E-mail: [•] [vyplní uchazeč]  

 IČ: [•] [vyplní uchazeč]  

 DIČ: [•] [vyplní uchazeč]  

 Osoba oprávněná zastupovat 

subdodavatele: 

[•] [vyplní uchazeč]  

 

Uchazeč může přidat libovolný počet řádků, dle počtu Subdodavatelů a ke každému Subdodavateli doloží 
Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu v jakém subdodavatel prokazuje kvalifikaci, výpis z obchodního rejstříku a čestné 
prohlášení analogicky k § 53 odst. 1 písm. j) zákona.  Dodavatel uvede Subdodavatele, kteří se budou podílet 
na vlastním předmětu plnění včetně uvedení popisu dodávek. Pokud Uchazeč realizuje veřejnou zakázku 
vlastními silami uvede „netýká se“ či proškrtne. 
 

4. Oprávněná osoba zastupovat Uchazeče 

 

Podpis oprávněné osoby: ……………………………….. 

Titul, jméno, příjmení: 

 

……………………………….. 

Funkce: 

 

……………………………….. 

 

 


