
Příloha č. 2 výzvy
Krycí list nabídky

Předmět nabídky

Název zakázky ,,Nákup traktoru a vleku (soupravy) pro výcvik v autoškole SŠ Rokycany"

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do Ill. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o
Druh zakázky zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

Základ ní údaje - zadavatel

Název Střední škola, Rokycany, jeřabinová 96/III

Sídlo 18242171/ CZ18242171
IČO jeřabinová 96/lll, Rokycany PSČ 337 01

Statutární zástupce Ing. Irena Vostrá, ředitelka

Tel. na kontaktní osobu xxxxxxxxx

E-mail na kontaktní osobu xxxxxxxxx

Základní údaje - DODAVATEL
Název ARBO, spol. s r.o.
/ČO/D/Č 40522172 l CZ40522172

Sídlo Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy

Adresa pro doručováni Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy

Statutární zástupce Ing. Václav jarošík, ředitel-jednatel

Kontaktní osoba Ing. Václav jarošík, ředitel-jednatel
Tel. na kontaktní osobu xxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby xxxxxxxxx

Prohlášení dodavatele v souladu s ČI. 14.7 výzvy':

Dodavatel tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně
případných dodatků, a to zejména v registru smluv a na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zejména ZZVZ, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod.).

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky,
že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že
se zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

Dodavatel je povinen v Krycím listu vyplnit délku záruční doby, požadované jednotkové ceny a výši DPH. Celková nabídková cena se
automaticky dopočítá. Údaje uvedené v Krycím listu musí být v souladu s údaji uvedenými v jiných částech nabídky dodavatele.

Délka záruční doby:

Délka záruční doby : (poznámka - . ,,
- . ,, 24 mesicuzadavatele: min. 24 mesicu),

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Položka jednotková výše DPH v % Počet ks Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH
cena bez DPH

Traktor 1 175 000,- KČ 21% 1 1 175 000,- KČ 1 421 750,- KČ

Přívěs 190 000,- Kč 21% 1 190 000,- Kč 229 900,- Kč

Celková nabídková cena za soupravu 1 365 000,- KČ 1 651 650,- KČ

V Klatovech dne 28.4.2020.

podpis oprávněné osoby za dodavatele

Ing. Václav jarošík, ředite/jednate/


