Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů
Název veřejné zakázky:

"Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český
Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá"
2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel
Název

Město Český Krumlov

Sídlo

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČ

00245836

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Mgr. Dalibor Carda, starosta města
Kontaktní osoba zástupce zadavatele
Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
Tel.
380 766 700
E-mail:

petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

2.2. Uchazeč
Název
Sídlo
Tel./fax
E-mail
IČ
DIČ
Bankovní spojení, č. účtu:
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
Kontaktní osoba
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Titul, jméno, příjmení
Funkce
Podpis oprávněné osoby:

Cena celkem včetně DPH
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Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný uchazeč..............................................tímto čestně prohlašuji, že:
a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu,
c) jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) nejsem v likvidaci,
f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemám 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,
h) nemám 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,
i) jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mi pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, (v případě kdy je požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů); totéž platí i pro mého odpovědného zástupce, který
vykonává poptávanou činnost a další osoby odpovídající za moji činnost dodavatele,
j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) nebyla mi v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu,
V návaznosti na zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění a
znění části čtyřicáté - č. l - zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, které nabyly
účinnosti dnem 1. ledna 2012, uchazeč rovněž čestně prohlašuje, že obchodní společnost
..............................................................................................................
(doplní uchazeč)
nebyla pravomocně odsouzena pro některý z trestních činů uvedených výše v písm. a) a b).
Uchazeč dále čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.
Uchazeč dále výslovně prohlašuje, že v tomto zadávacím řízení podává pouze jednu nabídku a nemá
postavení subdodavatele jehož prostřednictvím by jiný uchazeč prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů a v tomtéž řízení nepodává společnou nabídku.
Za uchazeče:
V .... ...............................................dne...............

Jméno, příjmení, funkce, podpis:
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Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit
(subdodavatelé - podzhotovitelé)
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů
"Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě
Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá"
1. Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocněné k dalším
jednáním:
2. Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocněné k dalším
jednáním:
3. Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocněné k dalším
jednáním:

Část plnění VZ,
kterou hodlá dodavatel
(zhotovitel)
zadat subdodavateli
(podzhotoviteli)

podíl na
plnění VZ
v Kč bez
DPH

