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Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor národních a EU informačních systémů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

V <obec>, dne <datum>.

Č.j. dodavatele: <číslo jednací>
Vyřizuje (kontaktní osoba dodavatele): <titul, jméno a příjmení, telefon>

Věc: Žádost o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tímto Vás žádáme o vydání úředně ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení      
§ 229 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dodavatele jsou následující Žadatel o výpis vyplní položky, které jsou mu známy. Pokud žadatel nedostatečně identifikuje dodavatele, ministerstvo žádost o výpis zamítne z důvodu, že nelze dodavatele v seznamu vyhledat.:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele

Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele Uvádí se ve tvaru ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, PSČ, stát.

IČ dodavatele



Výpis ze seznamu prosím zašlete na adresu:

Výpis zašlete na adresu, kterou má dodavatel zapsanou v seznamu Pokud dodavatel žádá o svůj vlastní výpis a adresa pro zaslání výpisu se shoduje s adresou, kterou má dodavatel zapsanou v seznamu, uvede v této položce ANO a ostatní položky adresy pro zaslání výpisu nemusí vyplňovat. V ostatních případech uvedou žadatelé o výpis NE a vyplní položky adresy pro zaslání výpisu.
ANO/NE
Obchodní firma/název/jméno, příjmení žadatele o výpis

Sídlo/místo podnikání/bydliště žadatele o výpis Uvádí se ve tvaru ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, PSČ, stát.

IČ žadatele o výpis


Žádáme o výpis v listinné podobě.

III. Podpis žádosti a informace o uhrazení správního poplatku

Správní poplatek za přijetí žádosti o výpis z SKD jsme uhradili: Číslo bankovního účtu pro správní poplatky je 3711-629 001 / 0710, jako variabilní symbol uveďte IČ či rodné číslo žadatele o výpis. Složenku Vám na vyžádání zašle Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pokud hradíte poplatek složenkou či hotově, urychlíte zpracování Vaší žádosti, pokud k žádosti o zápis přiložíte kopii dokladu o zaplacení správního poplatku.


            
              ZDE NALEPTE KOLKOVÉ ZNÁMKY

  Bezhotovostním převodem
  Kolkovými známkami
  Složenkou
  Hotově na pokladně MMR




<Jméno a příjmení žadatele o výpis>


______________________________	
Podpis a popř. razítko		

