UPŘESNĚNÍ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
„ Výstavba víceúčelového hřiště – Bítouchov“
Název VZ:

Výstavba víceúčelového hřiště – Bítouchov

Druh:

Stavební práce

Zadavatel:

Obec Bítouchov
č. p. 10, 294 01 Bítouchov
Zastoupená p. Olegem Dohalským, starostou

Telefon:

326 781 095

E-mail:

bitouchov_ou@seznam.cz

27.3.2018:
Při výstavbě oplocení víceúčelového hřiště je počítáno s osazením dřevěného modřínového
mantinelu do výšky 1m. V PD u detailu oplocení jsou uvedeny rozměry mantinelu 3000x150x40 ale
oproti tomu ve výkazu výměr jsou rozměry 3000x120x35. V případě dodržení výšky mantinelu 1m je
druhý rozměr uvedený ve výkazu výměr špatně uveden, protože při dodržení těchto rozměrů by
vznikla mezi fošnami mezera 100mm.
Platí rozměry oplocení uvedené v PD, tedy 3000x150x40. Rozměr uvedený ve
výkazu je chybně opsaný.
28.3.2018
Na základě prohlídky staveniště je možné
vyklučení 4 ks kořenů ovocných stromů

započítat

do výkazu výměr

3.4.2018
Oprava: termín podání nabídek je 12.4.2018 do 18.00 hod, tedy čtvrtek,
nikoliv chybně uvedené pondělí.
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PŘÍLOHA Č. 1 – KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Výstavba víceúčelového hřiště - Bítouchov
Zadavatel:

Obec Bítouchov, č. p. 10, 294 01 Bítouchov, IČ 00237477

Uchazeč:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený
(jméno a příjmení):
Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.:

Kontakty v průběhu zadávacího řízení
Jméno:
Telefon:
E-mail:

Nabídková cena pro předmět VZMR: Výstavba víceúčelového hřiště
Cena bez DPH
Sazba a výše DPH
Celková cena s DPH

Subdodávky:
subdodavatel
předmět subdodávky
subdodavatel
předmět subdodávky
subdodavatel
předmět subdodávky

Prohlašuji tímto, že jsem osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a že jsme vázáni celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
V ……………………………….. dne ……………………………..

podpis ………………………………………………

Obsah nabídky:
Dokument

1
2
-a
-b
-c
4
5

Strana č.

Krycí list nabídky
Doklady, kterými uchazeč prokazuje svoji kvalifikaci v pořadí:
Výpis z obchodního rejstříku
Doklad o oprávnění k podnikání
Doklad osvědčující odbornou způsobilost
Návrh smlouvy o dílo
Položkový soupis prací s cenami
Celkem očíslovaných stran ve svázané nabídce
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PŘÍLOHA Č. 2 - ČESTNÉPROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů k veřejné zakázce malého rozsahu
Zhotovení přístřešku v obci Bítouchov
(předkládá pouze vítězný uchazeč před podpisem smlouvy)
Prohlašuji tímto, že
a) Uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
b) Vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že jeho majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
c) Uchazeč není v likvidaci
d) Uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
e) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
f) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
g) Uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů

V ……………………………….. dne ……………………………..
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podpis ………………………………………………

