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Příloha č. 1: 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Název zakázky 

„Oprava veřejného osvětlení podél komunikací LK v Dolní Polici a Heřmanicích u 
Žandova“ 

Identifikační údaje zadavatele 

Obchodní firma/název: Město Žandov 

Sídlo: Náměstí 82, 471 07  Žandov 

IČ: 00261131 

DIČ: CZ 00261131 

Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče 

Obchodní firma/název:  

Sídlo/místo podnikání:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat jménem 
uchazeče: 

 

Tel:  

E-mail:  

 Souhrnná tabulka 

 
VARIANTA A  

   LED  30-45W 

VARIANTA B 

LED  46- 65W 

VARIANTA C 

LED  66- 90W 
Váha 
kritéria 

Cena celého díla v Kč bez 
DPH 

 
   

Cena celého díla v Kč 
s DPH  (kritérium CCD) 

 
  1/3 

svítivost svítidla v luxech 
při osazení ve výšce 8 m 

(kritérium L) 

 

  1/3 

spotřeba 1 ks svítidla při 
max. svítivosti včetně 
všech komponentů za 10 
hod (kritérium S) 

 

  1/3 
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Minimální záruční doba     

Smluvní pokuta za 
prodlení s dokončením 
díla 

 
   

 Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče 

Titul, jméno, příjmení  Funkce podpis datum 

     

 

Obsah a forma nabídek  
Forma nabídek:  
- nabídka bude vypracována v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce  
Nabídka musí obsahovat  
- vyplněný krycí list nabídky podepsaný statutárním zástupcem uchazeče, kde budou 
uvedeny:  
o - identifikace uchazeče  

o - celková cena bez DPH a vč. DPH - za předkládané varianty 
o - svítivost svítidla v luxech při osazení ve výšce 8 m (kritérium L) - za předkládané varianty 

o - spotřeba 1 ks svítidla při max. svítivosti včetně všech komponentů za 10 hod (kritérium S) 

      za předkládané varianty 

o - záruční doba (min. 60 měsíců)  

o - smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla  

 

 
- prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 6 Výzvy  
- prokázání technických parametrů použitých svítidel včetně obrazové přílohy 
- oceněný položkový rozpočet (Heřmanice i  Dolní Police dle předlohy ve variantních 
řešeních A, B  
  nebo C (viz Zadávací dokumentace) 
  pozn. Uchazeč, aby byl hodnocen musí předložit alespoň 2 x 1 varianta. Může předložit 
až 2x3   
  varianty= 6 rozpočtů) 
- reference dle bodu 2 Výzvy 
- případné další zvolené přílohy uchazeče (vizualizace, modulace apod.) 
 
Pokud nebude nabídka obsahovat některý z výše požadovaných bodů může být 
vyřazena. 
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