
Číslo 

položky
Počet kusů

Délka záruky 

(v celých 

měsících)

Jednotková cena bez 

DPH

Celková cena bez 

DPH

1 4 24 74 750,00 Kč 299 000,00 Kč

299 000,00 Kč

62 790,00 Kč

361 790,00 Kč

Dodavatel je povinen v Krycím listě vyplnit jednotkovou ceny altánů (celková nabídková cena se automaticky dopočítá) a délku záruky. 

Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v jiných částech nabídky dodavatele.

Název položky

Tel. na kontaktní osobu:

IČO/DIČ:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Sídlo:

Kontaktní osoba:

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace 

Krycí list nabídky

Předmět nabídky

Zahradní altány do školní ekologické zahrady SPŠD v Plzni -

Křimicích.

Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veřejná zakázka je zadávána dle postupů Směrnice Rady Plzeňského kraje

č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, Obecných pravidel pro žadatele a

příjemce pro všechny specifické cíle a Výzvy IROP a dle Metodického

pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020,

který tvoří Přílohu č. 3 těchto Obecných pravidel. 

Pozn.: Dodavatel vyplní ELEKTRONICKY pouze ŽLUTĚ zvýrazněná pole tohoto dokumentu. Ostatní pole jsou uzamčena proti

změnám (v případě nutnosti editace není nastaveno heslo pro odemknutí).

Název zakázky:

Druh zakázky:

Výše DPH 21% v Kč

Třemošná, Kokořov 24, PSČ 33011

Základní údaje – ZADAVATEL
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99Název:

E-mail kontaktní osoby:

PALIS Plzeň, spol. s r.o.

IČ: 40522521 / DIČ: CZ40522521

Třemošná, Kokořov 24, PSČ 33011

Adresa pro doručování:

Zahradní altán

69457930 / CZ69457930

Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy

Základní údaje – DODAVATEL

IČ/DIČ:

Název:

Jaromír Eisman DiS. Ředitel

podpis oprávněné osoby za dodavatele

.....................................................................

Jaromír Eisman DiS.

Jaromír Eisman DiS.

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 tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy (a jejích příloh) 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.).

Prohlášení dodavatele v souladu s čl. 16.7 zadávací dokumentace (ZD):

eisman@palis.cz

420 602 265 548

V Kokořově  dne 29.6.2018

Statutární zástupce:

Celková nabídková cena VZ bez DPH

                       KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena VZ včetně DPH     
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