Příloha 4

Krycí list nabídky
podávané ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka nábytku pro
sportovní halu Klimeška
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatel veřejné zakázky

Město Kutná Hora

Sídlo

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

IČO

00236195

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Ing. Josef Viktora – starosta města

Identifikace uchazeče:
Jméno / název / obchodní
firma
Bydliště / sídlo / místo
podnikání
IČO
DIČ
Zapsán v rejstříku
Osoba oprávněná jednat za
uchazeče

Kontaktní osoba uchazeče pro tuto nabídku:
Jméno
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail

Uchazeč tímto prohlašuje a níže připojeným podpisem stvrzuje následující:
1. Uchazeč si prostudoval a v plném rozsahu přijímá obsah zadávací dokumentace a její
přílohy specifikující předmět a podmínky veřejné zakázky. Tímto prohlašuje, že přijímá
veškeré podmínky v ní obsažené bez výhrad a omezení.
2. V souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci uchazeč nabízí poskytnutí
plnění, které je předmětem této veřejné zakázky.
3. Nabídková cena uchazeče pro tuto veřejnou zakázku činí (v korunách českých a bez
DPH):

4. Touto nabídkou bude uchazeč vázán po dobu 90 dní od uplynutí posledního dne lhůty pro
podání nabídek.
5. Uchazeč podává tuto nabídku vlastním jménem a potvrzuje, že se neúčastní výběrového
řízení na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou nabídkou a dále že uchazeč není současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.
6. Uchazeč bude ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše
uvedených okolnostech v kterékoli fázi v průběhu výběrového řízení. Rovněž plně uznává a
přijímá, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v rámci nabídky
může mít za následek vyloučení uchazeče z tohoto výběrového řízení.
7. Uchazeč si je vědom, že do doby uzavření smlouvy nepředstavuje tato nabídka ani její
přijetí ze strany zadavatele závaznou smlouvu.
8. Uchazeč si je vědom, že zadavatel má právo výběrové řízení kdykoli zrušit bez udání
důvodů.
V …………….… dne …………….

Za uchazeče:

