Příloha č.2

Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku
Název: Kompostárna Lašovice

2. Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název/Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Statutární zástupce:
E-mail:

Zemědělské družstvo Lašovice
Pavlíkov 236, PSČ 270 21
27251292
CZ27251292
Městský soud v Praze, oddíl Dr, vložka 6277
František Zralý – předseda představenstva
Tomáš Zelenka – člen představenstva
zd-lasovice@seznam.cz

Zájemce
Název: ………………………………………………………….…………………..
Sídlo:
IČ:

……………………………………………………………………………….

………..………...

DIČ: …………………….
Zápis v obchodním rejstříku: ……………………………………………………….
Zastoupený: …………………………………………………………………………...
Tel./fax: ………………………………………………………………………..………..
E-mail: …………………………………...
Kontaktní osoba : …………………………………………………………………….
Tel.: …………………………………….
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3. Nabídková cena
Předmět zakázky (včetně značky a
typu stroje)

Cena bez
DPH

Manipulátor
…uvést značku a typ…
Váha
…uvést značku a typ…
Celkem

Samostatně
DPH (sazba
21%)

Cena celkem
včetně DPH:

.……...

……….

….……

…...…..

…..…...

…..…...

…..…...

…..…...

….…...

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena
Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých
strojů
Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a
maximální parametry uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

Manipulátor …Zadat značku a typ …
Parametr
Předmět je nový, nepoužitý
Motor o výkonu min. 120 PS bez filtru pevných
částic
Otočný ventilátor chlazení
Ovládání z kabiny
Maximální rychlost min. 40 km/hod.
Maximální výška zdvihu ramene min. 9,5 m

Hodnota (ano/ne)
.....................

Konkrétní hodnota
…………...

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

…………….
…………….
…………….
………..…...
…………….

Objem lopaty min. 2000 l

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

………..…...

Drapákové vidle
Svahové vyrovnání a boční posuv

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

………..…...
……………..
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Váha …Zadat značku a typ …
Parametr
Hodnota (ano/ne)
Předmět je nový, nepoužitý
.......................
Nájezdové váhy
.......................
Délka min. 16 m
......................
Váživost min. 60 t
.....................
Dvourozsahová váha s automatickým
přepínáním rozsahů
.....................
První rozsah vážení 0,2 – 30 t s krokem stupnice
po 10 kg a maximální přípustnou chybou vážení
10 kg
.....................
Druhý rozsah vážení 30 – 60 t s krokem stupnice
po 20 kg a maximální přípustnou chybou vážení
.....................
20 kg

Konkrétní hodnota
……….…..
……….…...
…………….
……..……..
……..……..

……..……..

……..……..

6. Oprávněná osoba za zájemce jednat

V …………………………. dne ……………….

……………………………………………….
jméno statutárního zástupce
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