
1 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
JŘBU – II. ČÁST 

 
Veřejná zakázka realizovaná v souladu s ustanovením § 65 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na § 143 a násl. ZZVZ 

 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE PÍSNICI 

parc. č. 302, 303, 304, 305, 341, 4/1 a 318/1, vše v k. ú. Písnice 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 

 

 

Název a právní forma:  

Sídlo:  

IČ / DIČ:  

Identifikátor datové schránky:  

Statutární orgán:  

Autoři návrhu:  

Autorizovaná osoba:  

Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat 

za účastníka: 

 

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení:  

Telefon:  

E-mail:  

Úplná adresa pro poštovní styk:  

TERMÍNY PLNĚNÍ  
 

Pozn. termíny budou strukturovány dle návrhu smlouvy, v 
souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb; 

účastník navrhne termíny plnění, předpoklad je, že do 

poloviny roku 2021 bude dopracována studie  

Čas realizace projektové dokumentace  

(počet kalendářních dní) 

Termín dopracování studie 
 

Termín realizace projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DUR) k projednání s 

dotčenými orgány státní správy - rekonstrukce 

a dostavba ZŠ v Praze-Písnici 

 

Termín realizace projektové dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) k projednání s 

dotčenými orgány státní správy  

 

Termín realizace projektové dokumentace pro 

provádění stavby (DPS) včetně dokumentace 

pro výběr zhotovitele  

 

 

Termín zpracování projektové dokumentace 

řešení interiéru  

 

 

Termín zpracování projektové dokumentace 

řešení širších vztahů  
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NABÍDKOVÁ CENA   

Pozn. Předpokládaná hodnota následné zakázky (honorář za 

zpracování projektové dokumentace a související služby v 

rozsahu dle bodu 3.3.3.1 soutěžních podmínek – rekonstrukce 
a přístavby ZŠ v Praze-Písnici) činí přibližně 13 mil. Kč bez 

DPH. 

Předpokládaná hodnota zakázky – návrh interiéru - dle bodu 
3.3.3.2 činí přibližně 800 000 Kč bez DPH a za návrh řešení 

širších vztahů 800 000 Kč bez DPH. 

Nabídková cena bez DPH Nabídková cena včetně 

DPH 

Dopracování studie   

PD k územnímu řízení (DUR)   

PD pro stavební povolení (DSP)   

PD pro provádění stavby (DPS)   

Autorský dozor (hodinová sazba zahrnující 

jízdní náhrady a diety) 

  

Nabídková cena celkem    

PD interiéru   

PD řešení širších vztahů   

 

Realizační tým zhotovitele včetně seznamu 

poddodavatelů a jejich referenčních prací – 

viz PŘÍLOHA – 3A 

 

ANO  NE 

Úředně ověřená kopie osvědčení o autorizaci 

ČKA / ČKAIT (potvrzující splnění profesní 

způsobilosti dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek) 

Bude dokládáno těsně před 

uzavřením smlouvy 

 

Čestné prohlášení o splnění základní 

způsobilosti (dle § 74 a § 75 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

Bude dokládáno těsně před 

uzavřením smlouvy 
 

Doklad o profesním připojištění odpovědnosti 

za škody minimálně ve výši 10 mil. Kč 

Bude dokládáno těsně před 

uzavřením smlouvy 
 

 
Poznámky: 

1) Bude-li nabídka obsahovat mimořádně nízké nebo vysoké nabídkové ceny, vyžádá si zadavatel jejich písemné zdůvodnění. 

Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči.  

2) Tabulky je možné rozšířit dle potřeby uchazeče tak, aby mohl sdělit všechny požadované informace. 

 

 

V …………… dne ………………. 

 

Název, jméno, příjmení, podpis 

……………………………………………….. 
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PŘÍLOHA 3. A  
 

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE  
 

včetně SEZNAMU ZAMĚSTNANCŮ A PODDODAVATELŮ A JEJICH REFEREČNÍCH 

PRACÍ 

 
Seznam významných profesí a poddodavatelů, kteří se budou zásadním způsobem podílet na plnění této veřejné 

zakázky (zejména o autorský tým, hlavní projektant/ architekt, statik, TZB, MaR, PBŘ, akustika, osvětlení, energetický 

specialista, modrozelená infrastruktura, sportovní stavby, doprava, rozpočtář apod., případně další významné profese 

dle uvážení a návrhu dodavatele). 

 

Identifikační údaje  
Vztah k ´účastníkovi (zaškrtněte) poddodavatel zaměstnanec 

Část veřejné zakázky, na níž bude 

pracovat 

  

Název a právní forma:   

Sídlo:   

IČ / DIČ:   

Autorizace / kvalifikace:   

 

Kontaktní osoba 

 

Jméno a příjmení:   

Telefon:   

E-mail:   

Část veřejné zakázky:   

Reference I. 

popis reference s obdobným 

plněním + kontakt na objednatele 

pro případné ověření reference 

  

Reference II. 

popis reference s obdobným 

plněním + kontakt na objednatele 

pro případné ověření reference 

  

 
Pozn. 1 Rozpočtář předloží rovněž dvě realizované obdobné stavby, jimiž doloží, že soupis prací zahrnoval veškeré 

položky projektu. Alespoň u dvou staveb uvede rozpočtování od studie až po realizaci. 

Pozn. 2 Různí poddodavatelé se mohou prokázat stejnou referencí, na níž s autory v minulosti spolupracovali 

 
 


