Formulář „Skutečně uhrazená cena“ na profil zadavatele

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky
dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná

Evidenční číslo VZ ve
Věstníku VZ
Název zadavatele:

Obec Dešná

Adresa/IČ:

Dešná čp. 69, 378 73 Dešná, IČ 00246492

Název dodavatele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Adresa/IČ:

U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 480 35 599

Číslo smlouvy a datum
S12-014-0288 podepsána dne: 30.3.2013
podpisu smlouvy:
Datum podpisu případného
(pokud byl podepsán/byly podepsány)
dodatku smlouvy
A) Cena skutečně uhrazená za kalendářní rok 2012 dle smlouvy
(zveřejní se na profilu zadavatele pouze tehdy, pokud plnění
překročilo kalendářní rok, a to nejpozději do 31.3.
následujícího kalendářního roku)

Cena bez DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:

Zákon neukládá povinnost blíže specifikovat uhrazenou cenu, nicméně lze jistě uvést v tomto
formuláři i čísla faktur, datum jejich proplacení a uhrazené částky
V případě, že plnění překročí i další kalendářní rok, uveřejní se obdobně plnění za tento rok (2013)
B) Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do
ukončení plnění - pokud plnění nepřekročilo jeden
kalendářní rok (zveřejní se nejpozději 90 dnů od ukončení
plnění ze smlouvy)

Cena skutečně uhrazená za kalendářní rok 2012 (cena A)

Cena skutečně uhrazená za kalendářní rok 2013 (cena B)
C) Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do
ukončení plnění - pokud plnění překročilo jeden, nebo více
kalendářních roků (zveřejní se nejpozději 90 dnů od
definitivního ukončení plnění ze smlouvy)

SOUČET ceny A + ceny B

Cena bez DPH: 2 836 968,19 Kč
DPH: 567 393,64 Kč
Cena včetně DPH: 3 404 361,83 Kč
Cena bez DPH: 2 836 968,19 Kč
DPH: 567 393, 64 Kč
Cena včetně DPH: 3 404 361,83 Kč
Cena bez DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:
Cena bez DPH: 2 836 968,19 Kč
DPH: 567 393, 64 Kč
Cena včetně DPH: 3 404 361,83 Kč

Formulář „Skutečně uhrazená cena“ na profil zadavatele

Příloha č. 1 - seznam uhrazených faktur
Faktura přijatá – číslo01436131, uhrazeno dne:
18.9.2012
Faktura přijatá – číslo01436148, uhrazeno dne:
18.10.2012
Faktura přijatá - číslo…………, uhrazeno dne:

Faktura přijatá - číslo…………, uhrazeno dne:

Cena bez DPH: 1 320 643,44 Kč
DPH: 264 128,69 Kč
Cena včetně DPH: 1 584 772,13
Cena bez DPH: 1 516 324,75
DPH: 303 264,95
Cena včetně DPH: 1 819 589,70
Cena bez DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:

Formulář „Seznam subdodavatelů“ na profil zadavatele

Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky
dle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná

Evidenční číslo VZ ve
Věstníku VZ
Název zadavatele:

Obec Dešná

Adresa/IČ:

Dešná čp. 69, 378 73 Dešná, IČ 00246492

Název dodavatele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Adresa/IČ:

U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 480 35 599

Údaje za rok 2012:
A) Subdodavatel č. 1

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:

Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:

Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Název:
IČ:
sídlo:
právní forma:

Finanční objem plnění:
…………………… Kč bez DPH
Procentuální podíl plnění:
…………………… %

Údaje za rok 2012:
B) Subdodavatel č. 2

Údaje za rok 2013:
C) Subdodavatel č. 2

Subdodavatel ………, který je akciovou společností, předložil rovněž seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě
90 dnů před dnem, kdy dodavatel předložil tento seznam subdodavatelů.
V případě, že se na plnění v příslušném roce nepodíleli žádní subdodavatelé ve smyslu § 147a odst. 4,
tzn., že podíl jejich plnění nepřesáhnul 10% celkového objemu plnění (resp. 5% u významných veřejných
zakázek) nebo nepřesáhnul podíl 10% (5%) plnění v jednom kalendářním roce, předloží dodavatel čestné
prohlášení, ve kterém uvede, že takoví subdodavatelé neexistují. Zadavatel potom zveřejní toto čestné
prohlášení dodavatele -viz příloha č. 1).
Pokud překročí plnění zakázky kalendářní rok, uveřejní se obdobně plnění za tento uplynulý rok - termín
uveřejnění na profilu zadavatele za rok 2012 bude v tom případě nejpozději do 31.3.2013. V případě, že
bylo plnění ze smlouvy v příslušném kalendářním roce ukončeno, musí být tento seznam zveřejněn na
profilu zadavatele nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy.

Formulář „Seznam subdodavatelů“ na profil zadavatele

Příloha č. 1 - čestné prohlášení dodavatele

Čestné prohlášení dodavatele

Název veřejné zakázky

Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná

Evidenční číslo VZ ve
Věstníku VZ
Název zadavatele:

Obec Dešná

Adresa/IČ:

Dešná čp. 69, 378 73 Dešná, IČ 00246492

Název dodavatele:

U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 480 35 599

Adresa/IČ:

U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 480 35 599

Čestně prohlašuji, že se na plnění výše uvedené veřejné zakázky v kalendářním roce 2012 se
nepodíleli žádní subdodavatelé ve smyslu § 147a odst. 4 zákona.

V Dešné, dne: 25.3.2013

………………………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
(jménem dodavatele)

