Příloha č. 1 ZD
KRYCÍ LIST NABÍDKY / NABÍDKOVÁ CENA
Název veřejné zakázky

Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 – 1. etapa

druh zakázky / řízení

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení

zadavatel

městská část Praha 12

IČO/DIČ:

00261912 / CZ00261912

Účastník
Obchodní firma:
IČO / DIČ:
Adresa sídla / místa podnikání:
Osoby oprávněné zastupovat:
Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba; v případě
pověření musí být součástí nabídky úředně ověřená plná moc, nebo jiný obdobný dokument.
Kontaktní osoba:
Telefon / E-mail:
Zadavatel doporučuje, aby účastník uvedl funkční e-mail, když i jeho prostřednictvím může být
informován o všech skutečnostech o průběhu zadávacího řízení, zejm. oznámeních, výzvách, apod.

Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH

Podpis osoby oprávněné zastupovat
účastníka

DPH (%)

Cena celkem vč. DPH

Příloha č. 2 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
pro účely níže uvedené veřejné zakázky

Název veřejné zakázky

„Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12“- 1. etapa

druh zakázky / řízení

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení

zadavatel

městská část Praha 12

IČO/DIČ:

00261912 / CZ00261912

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel
obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:
IČO/DIČ:
sídlo, resp.
místo podnikání:
zastoupen(a)
(statutární orgán):

prohlašuji, že:
1) splňuji kvalifikaci ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací
dokumentací k uvedené Veřejné zakázce,
2) jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou Veřejnou zakázku,
3) jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č.
143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou.

V ………………………, dne: … . … . 2019

podpis: ………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 3 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
pro vybraného dodavatele
Název veřejné zakázky

„Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12“– 1. etapa

druh zakázky / řízení

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení

zadavatel

městská část Praha 12

IČO/DIČ:

00261912 / CZ00261912

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel
obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:
IČO/DIČ:
sídlo, resp.
místo podnikání:
zastoupen(a)
(statutární orgán):
shora uvedené Veřejné zakázky, do níž jsem podal nabídku, prohlašuji, že splňuji základní způsobilost, jak je
uvedena v § 74 Zákona, a prokazuji ji následovně:
přikládám k § 74 odst. 1 písm.:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů
b) potvrzení příslušného finančního úřadu
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
e) výpis z obchodního rejstříku, resp. níže čestně prohlašuji, když v něm nejsem zapsán
a čestně prohlašuji k § 74 odst. 1 písm.:
b) stran spotřební daně, že nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek a
c) že nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění
e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mně nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země mého sídla
V ………………………, dne: … . … 2019
podpis:

………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Pozn.: Podle § 74 odst. 2 Zákona platí, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) (stran Rejstříku trestů)
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je -li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podle § 74 odst. 3 Zákona pak platí, že účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu: a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočk y závodu, b)
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Příloha č. 4 ZD
SEZNAM PODDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky

„Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12- 1. etapa

druh zakázky / řízení

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení

zadavatel

městská část Praha 12

IČO/DIČ:

00261912 / CZ00261912

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel
obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:
IČO/DIČ:
sídlo, resp.
místo podnikání:
zastoupen(a)
(statutární orgán):

tímto čestně prohlašuji, že budu spolupracovat s následujícími poddodavateli (v tomto případě vyplňte
tabulku) / budu provádět Veřejnou zakázku pouze a jen vlastními kapacitami (v tom případě tabulku
proškrtněte):
firma
poddodavatele1

IČ

vymezení rozsahu
poskytnutí kvalifikace2

vymezení činnosti na díle3

% podíl
na díle4

V ………………………, dne: … . … . 2019
podpis:
………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce
uchazeč uvede jak poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní, kteří se budou jakkoli
podílet na plnění zakázky
2 tento sloupec se vyplňuje pouze v případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje kvalifikaci
3 vyplní se u všech poddodavatelů
4 vyplní se u všech poddodavatelů
1

Mgr. Jan Adamec
starosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta

