Příloha č. 4 – ID uchazeče

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE A REKAPITULACE
NABÍDKOVÉ CENY
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald,
spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby,
provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Město Petřvald
Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
002 97 593

Uchazeč:
Sídlo nebo místo podnikání:
IČO:
Telefon, fax, e-mail:
Jméno oprávněné osoby:

………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...

NABÍDKOVÁ CENA UCHAZEČE BEZ DPH TOTOŽNÁ S CENOU UVEDENOU VE SMLOUVĚ
Nabídková cena za provádění správy veřejného osvětlení (celková částka za rok)
Nabídková cena za provádění údržby veřejného osvětlení (celková částka za rok):
Nabídková cena za vánoční výzdobu (celková částka za rok):
Nabídková cena za světelně signalizační zařízení (celková částka za rok)
Nabídková cena za provádění revizí (celková částka za rok)
Nabídková cena (součet jednotkových cen) za opravy

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH (SOUČET) - předmětem hodnocení

……………………………….

Povinností uchazeče je uvést jednotkové ceny za provádění oprav v příloze č. 3, která je nedílnou součástí
smlouvy o dílo.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald,
spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby,
provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO
Součástí nabídky uchazeče je seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním vztahu, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele.
* nikdo z členů statutárního orgánu nebyl v pracovněprávním vztahu, funkčním ani obdobném poměru
* seznam členů statutárního orgánu, kteří byli v pracovněprávním vztahu, funkčním ani obdobném poměru:
*) nehodící se škrtněte nebo doplňte jména osob podle skutečnosti

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, musí nabídka dodavatele obsahovat seznam vlastníků akcií vyhotovený
ve lhůtě pro podání nabídek, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.
* uchazeče se netýká, není akciovou společností
* seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu
*) nehodící se škrtněte nebo doplňte jména osob podle skutečnosti

Čestně prohlašuji, že uchazeč …………………………… neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) zákona).

PROHLÁŠENÍ K POSKYTNUTÉ JISTOTĚ
V souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky citované výše jako oprávněná osoba uchazeče
čestné prohlašuji, že uchazeč uvedený shora jistotu ve výši požadované zadavatelem složil, a to ve
stanovené lhůtě, tj. do konce lhůty pro podání nabídek.
Po ukončení předmětného zadávacího řízení uvolněte (vraťte) na toto číslo účtu uchazeče:
uchazeč uvede pouze v případě, že skládá jistotu na účet zadavatele

______________________________________________

V ……………………… dne: ……………………………

………………………………………..
podpis oprávněné osoby uchazeče
*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě
udělené plné moci)
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