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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka zadávaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách v platném znění  

Název: Přístavba ZŚ a šaten - Kounice  

Základní identifikační údaje 
Zadavatel 
Název:  Městys Kounice 
Sídlo:  Kounice čp. 127, 289 15 Kounice 
IČ:   00239305 
DIČ:  CZ00239305 – není plátce DPH 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Miroslava Sochorová 
Tel.: 321 695 275, 606 747 512       
E-mail:   obec.kounice@tiscali.cz 
Uchazeč 
Název:   
Sídlo/místo podnikání:  
Tel./fax:   
E-mail:    
IČ:     
DIČ:    
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:    
Kontaktní osoba:     
Tel./fax:    
E-mail:     

 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH 
(sazba 14%): 

Samostatně DPH 
(sazba 20 %): 

Cena celkem včetně 
DPH: 

           

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

........................................ 
razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   
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PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka zadávaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách v platném znění  

Název: Přístavba ZŚ a šaten - Kounice 

Prohlášení k zadávacím podmínkám a zadávací dokumentaci 
 
Uchazeč prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními 
podmínkami. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické 
nejasnosti, způsobem stanoveným v §49, zák. 137/2006Sb. 
 
Uchazeč prohlašuje, že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a 
respektuje je jako transparentní a nediskriminační. 
 
Uchazeč prohlašuje, že jakékoliv výhrady k zadávací dokumentaci mohl uplatnit formou 
vyžádání dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle §49, zák. 137/2006Sb. 
 

Prohlášení k dokumentaci pro provedení stavby 
 
Uchazeč prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací pro realizaci stavby, jakož i 
ostatními přílohami zadávací dokumentace.  
 
Uchazeč si prověřil veškeré navržené technologické postupy, uživatelské a technické standardy, 
bezpečnostní opatření předepsaná pro realizaci díla a respektuje je. 
 
Uchazeč prohlašuje, že pro stavbu budou použity výlučně technologické postupy, uživatelské 
standardy, které uvedl v oceněném výkazu výměr, uživatelských a technických standardech 
doložených uchazečem v nabídce. Respektuje, že jakékoliv jejich změny je povinen před 
realizací dodávek projednat s objednatelem formou změnových listů, a to i v případě, že tyto 
nebudou mít vliv na smluvní cenu dodávek a stavebních prací.    
 
Uchazeč prohlašuje, že jakékoliv výhrady k technologickým postupům, uživatelským a 
technickým standardům uvedených v zadávací dokumentaci mohl uplatnit formou vyžádání 
dodatečných informací k DPS dle §49, zák. 137/2006Sb., popřípadě uvést v předložené 
nabídce. 
 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

........................................ 
razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   
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PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE K NABÍDKOVÉ CENĚ  
Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka zadávaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách v platném znění  

Název: Přístavba ZŚ a šaten - Kounice 

Prohlášení o kompletnosti nabídky  
 
Uchazeč prohlašuje, že předložená nabídková cena je zpracovaná na základě všech požadavků 
stanovených zadávací dokumentací, jakož i dokumentací k provádění prací a jejich příloh. 
 
Uchazeč prohlašuje, že provedl kontrolu souladu technologických postupů navržených ve 
výkresové části DPS s předloženým výkazem výměr.  
 
Uchazeč prohlašuje, že splnění veškerých požadavků k realizaci díla, které jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci, návrhu smluvních podmínek, všeobecných smluvních podmínek, jakož 
i náklady související s činnostmi k zajištění staveniště, bezpečnosti na staveništi a požadavky na 
zařízení staveniště, včetně nákladů na připojení, spotřebu energií, likvidaci odpadů, bankovních 
služeb a jiných nákladů vyplývajících ze smluvních podmínek, jsou zahrnuty v oceněném výkazu 
výměr, v dílčích položkách nebo procentních sazbách VRN, kompletační činnosti, zařízení 
staveniště. Výši procentních sazeb je uchazeč oprávněn ve smyslu výše uvedeného ustanovení 
měnit a upravovat. 
 
Uchazeč prohlašuje, že jakýkoliv zjištěný nesoulad a disproporce mezi jednotlivými částmi 
zadávací dokumentace mohl řešit formou vyžádání dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám dle §49, zák. 137/2006Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

........................................ 
razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   
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