VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
(Zadávací dokumentace)

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na veřejnou zakázku

s názvem

,,Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií
bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“

Město Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65
Budyně nad Ohří
411 18
IČ: 00263427
Zastoupeno: Ing. Petr Medáček, CSc., MBA - starosta

1. Identifikační údaje
1.1 Název veřejné zakázky:
,,Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“
1.2 Zadavatel:
Organizace:
Adresa:
IČ:
Zastoupen:
Tel:
E-mail:

Město Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65
00263427
Ing. Petr Medáček, CSc., MBA - starosta
+420 416 863 007
infomeu@budyne.cz

1.3 Kontaktní osoba
Jméno a příjmení:
Tel:
E-mail:

Radek Hlaváč
+420 720 677 542
info@energo-projekt.cz

2. Identifikace veřejné zakázky
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a
dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v čl. 2.3 této
výzvy - zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Tato výzva k podání
nabídek plní rovněž funkci zadávací dokumentace.
Kompletní výzva - zadávací dokumentace (včetně slepého výkazu výměr (příloha č. 2) a
projektové dokumentace (příloha č. 3)) - bude dodavatelům poskytnuta na vyžádání na
základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu kontaktní osoby.
Kompletní výzva - zadávací dokumentace bude k dispozici do 2 dnů od podání žádosti o její
poskytnutí.
Za poskytnutí kompletní výzvy - zadávací dokumentace v tištěné podobě bude požadována
úhrada od zájemce ve výši 900,- Kč vč. DPH na reprodukční práce, tyto budou uhrazeny
hotově při předání výzvy - zadávací dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude poskytnut rovněž v elektronické podobě. Nevyzvednutá výzva zadávací dokumentace v písemné podobě, kterou si dodavatel písemně vyžádal dle
předchozího odstavce, bude dodavateli fakturována.

2.2 Klasifikace předmětu zakázky
Předmět plnění veřejné zakázky je zařazen do kategorie CPV 45000000-7 Stavební práce.
2.3 Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce uvedené v projektové dokumentaci, která je
přílohou č. 3 této výzvy – zadávací dokumentace.
Stručný popis stavby:
Zateplení fasády: Objekt bude zateplen celoobvodově kontaktním zateplovacím systémem,
který musí být certifikovaný. Montáž nového zateplovacího systému musí být provedena
podle montážních návodů a pracovních a technologických postupů předepsaných výrobcem
daného zateplovacího systému. Jako referenční standard je stanoven zateplovaní systém
s certifikátem ETAG č.004. Zateplení bude provedeno vč. zakládacích lišt, rohových profilů,
nadokenních okapních profilů, okenních začišťovacích lišt a ostatních zde neuvedených
doplňků předepsaných výrobcem zateplovacího systému.
Budou vybourány stávající meziokenní vložky, místo nich budou provedeny dozdívky
z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm.
Z důvody značného narušení hydroizolačních vrstev a průsaků do suterénních prostor bude
okolo domu odkopána rýha 2000/650 cm, vytěžená zemina bude odvezena na skládku.
Ochranná přizdívka stěn pod terénem bude odsekána, poškozený povrch stěn bude opraven
sanační maltou a bude provedena nová hydroizolace ve skladbě asfaltový lak+živičné pásy
přitavením, nová hydroizolace bude vytažena nad terén dle požadavku pracovního postupu
výrobce zateplovacího systému. Rýha bude zasypána štěrkem, tento zásyp zhutněn po
vrstvách 300 mm. Po provedení zateplení bude proveden nový okapový chodníček, původní
okapový chodníček bude demontován a demontované dlaždice budou uloženy na řízenou
skládku.
Povrch fasády bude důkladně očištěn tlakovou vodou, nesoudržná místa budou opravena.
Spáry mezi panely budou sanovány. Technologický postup sanace spár bude tento:
odstranění stávající výplně spáry, penetrace panelu, vyplnění Mirelonovými provazci,
přetmelení akrylátovým tmelem, dohlazení spáry.
V místech značných nerovností a míst s poškozenou výztuží bude provedena reprofilace vč.
ošetření výztuže tímto způsobem: očištění výztuže, ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek,
betonová stěrka – sjednocující povlak, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr.
Montáž nového zateplovacího systému musí být provedena podle montážních návodů a
pracovních a technologických postupů předepsaných výrobcem daného zateplovacího
systému. Jako referenční standard je stanoven zateplovaní systém s certifikátem ETAG č.004.
Zateplení bude provedeno vč. zakládacích lišt, rohových profilů, nadokenních okapních
profilů, okenních začišťovacích lišt a ostatních zde neuvedených doplňků předepsaných
výrobcem zateplovacího systému. Zateplovací systém bude mít izolant z fasádního bílého
polystyrenu EPS 70 F.

Navržené skladby zateplení:
zateplení soklu do hloubky 800 mm pod terénem – tepelný izolant
z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm bez povrchové úpravy ochráněný
nopovou folií provedenou včetně všech detailů, lišt a dle montážního návodu
výrobce
zateplení soklu do úrovně nadpraží sklepních oken zateplovacím systémem na
bázi extrudovaného polystyrenu opatřeného tenkovrstvou kamínkovou
mozaikovou omítkou
hlavní plochy domu budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným
izolantem z polystyrenu EPS 70 F tl. 120 mm s povrchovou úpravou
s tenkovrtstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
na fasádě budou provedeny požární pásy z minerální vaty tl. 120 mm v souladu
s platnými požárními normami, požární pásy budou opatření tenkovrtstvou
probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
ostění a nadpraží otvorů budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným
izolantem z bílého fasádního polystyrenu EPS 70 F tl 20-50 mm s tenkovrstvou
probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
ostění a nadpraží otvorů v suterénu budou zatepleny zateplovacím systémem
s tepelným izolantem XPS tl 20-50 mm s kamínkovou mozaikovou omítkou
bude proveden demontáž hromosvodu
bude proveden nový hromosvod dle platných norem, zemnící pásek bude
uložen do zvlášť vykopané rýhy mimo objekt, tato rýha bude zasypaná
vytěženou zeminou a zhutněna, případné poškozené chodníky a ozelenění
bude uvedeno do původního stavu
veškeré klempířské prvky na fasádě budou demontovány a ekologicky
zlikvidovány
nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkového plechu vyjma
oplechování atiky a vnějších parapetů
nové vnější parapety budou hliníkové tl. 1 mm lakované opatřené bočními
krytkami
Veškeré práce budou provedeny z fasádního lešení zakrytého stínící sítí, jiný
způsob realizace není přípustný.
Stávající celé souvrství stříšek vč. klempířských prvků nad lodžiemi bude vybouráno a bude
provedena nové střešní souvrství s krytinou z TiZn plechu vč. nových klempířských prvků
z TiZn plechu.
Nová skladba střešního souvrství:
očištění vodou a ruční dočištění
reprofilace povrchu vč.ošetření výztuže – očištění, ochranný nátěr výztuže,
adhezní můstek, betonová stěrka – sjednocující povla, ochrana proti
odpařování, ochranný nátěr
očištění podkladu střechy
hydroizolace 1x + asfaltový lak
spádová mazanina z lehčeného betonu tl. Max 40 mm
hydroizolace 1x + asfaltový lak, krytina z TiZn ze svitků vč. Klempířských prvků
z TiZn plechu

Stávající zábradlí vstupu bude demontováno a bude dodáno nové žárově zinkované zábradlí.
Stávající zábradlí lodžií bude demontováno a uloženo na řízenou skládku.
Na lodžie bude namontováno nové hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního mléčného
skla tl.6mm rám zábradlí bude lakovaný – zábradlí bude hliníkové.
Stávající sušáky budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Na stěny lodžií budou
namontovány nové hliníkové sušáky na prádlo.
Je navržena rekonstrukce současné střešní konstrukce – dojde k odstranění stávajících
vrstev. Nová konsrtukce střešního pláště bude provedena tepelnou izolace tl. 200 mm
opatřené vrchní hydroizolační vrstvou z pásů z měkčeného PVC. Okraj střechy bude navýšen
pórobetonovými tvárnicemi tl. 200 mm z důvodu nutnosti zvýšení atiky.
Střešní souvrství bude kotveno k nosné konstrukci střechy. Plochy střechy budou
vyspádovány do předpsaného spádu. Původní střešní vpusti budou demontovány.
Budou provedeny nové dvoustupňové střešní vpusti .
Oplechování atiky bude z poplastovaného plechu.
Budou provedeny kompletní nové ventilační hlavice VIV – 20/500, rotační vč. základny.
Střecha nástaveb bude provedena ve stejné skladbě jako hlavní plocha střechy.
Součástí střechy budou veškerá lemování, lišty a napojovací plechy vč. potřebných OSB
desek.
Budou vyměněna okna a balkonové sestavy. Navrženy jsou plastové výplně s izolačním
dvojsklem - U = 1,1 W/(m2K).
Střešní souvrství bude kotveno a provedeno dle montážních a pracovních postupů
stanovených výrobcem komponentů. Projektová dokumentace požaduje systémové řešení.
Živičná krytina s požární odolností je striktně požadována!
V souvislosti se zateplením střechy bude provedena demontáž hromosvodu a po realizace
nového střešního pláště bude realizován nový hromosvod.
Skladba nového povrchu vstupních schodišť:
-

reprofilace povrchu vč.ošetření výztuže – očištění, ochranný nátěr výztuže, adhezní
můstek, betonová stěrka – sjednocující povlak, ochrana proti odpařování, ochranný
nátěr

-

flexibilní lepidlo

-

mrazuvzdorná dlažba – vč. soklů a stupňových tvarovek. Jiné než stupňové tvarovky
nejsou přípustné.

Styky stropních desek lodžií s bočními stěnami bude sešit v místech, která vykazují značná
statická poškození.
Poškozená místa a místa s obnaženou výztuží budou opatřena reprofilací vč. ošetření
výztuže, ochranného nátěru a adhezního můstku.
Navržená nová skladba podlahy lodžie:
-

penetrace

-

vyrovnávací sms stěrka

-

1xhydroizoalční stěrka

-

těsnící, koutové a dilatační pásky

-

penetrace podkladu

-

balkonový potěr OV 40 0-15 mm – vytvoření spádu

-

1x hydroizolační stěrka

-

těsnící pásky

-

flexibilní lepidlo

-

mrazuvzdorná dlažba

-

na okraji osazena hliníková okapnice

-

po obvodu lodžie bude keramický sokl

Stávající výplně otvorů budou demontovány a budou nahrazeny novými výplněmi
Požadovaný standard nových výplní otvorů:
-

stavební hloubka profilu 74 mm

-

Uw= 1,2

-

Kování s bezpečnostní klikou

-

Štěrbinové vštrání ovládané kličkou

-

Sklo – izolační dvojsklo – U=1,1

-

Teplý meziskelní rámeček

-

Vnitřní parapety plastové s bočními krytkami

-

Součástí výměny oken bude zednické začištění

Veškeré konstrukce a práce budou prováděny v souladu s montážními a pracovními postupy
stanovenými výrobci materiálů
- Veškeré výrobky musí být výhradně certifikované a nesmí být dodány ze zemí mimo
evropskou unii.
- Pro realizaci stavby bude potřeba lešení.
- Z důvodu potřeby lešení bude nutné provést zábor.

- Vzhledem k rozsahu stavební činnosti a z důvodu požadavku zadavatele, jako investora,
nebude možné použít suterén jako zařízení staveniště a skladovací plochy.
- Dodavatel stavebních prací bude povinen zajistit skladování stavebních materiálů a
konstrukci na zabezpečeném a chráněném místě tak aby nedošlo ke zcizení či poškození
stavebních materiálů. Poškozené stavební materiály je zakázáno použit pro realizaci stavby.
3. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění a dodatečné informace
3.1 Termín plnění
Zadavatel stanovuje podmínky týkající se harmonogramu plnění veřejné zakázky
následujícím způsobem:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 1. 11. 2013
Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 30. 4. 2014
Termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedený výše je pouze předpokládaný a může být
zadavatelem posunut v závislosti na skutečném postupu v zadávacím řízení.

3.2 Místo plnění
Místo plnění je Poplužní 378, 379 a 380, Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří 615617,
p.c. st. 498, st. 498, st. 496

3.3 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 11. 10. 2013 v 16:00 hod. – sraz zájemců na adrese
místa plnění zakázky.
3.4 Dodatečné informace
Dodatečné informace k výzvě - zadávací dokumentace budou poskytovány na základě
písemné žádosti zaslané e-mailem na adresu kontaktní osoby. Žádost musí být doručena
nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou
poskytnuty emailem nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti.

4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
Uchazeč je povinen v souladu s § 62 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona. Nesplní-li
dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58
zákona, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit si pravdivost a správnost předložených dokladů
uchazeči k prokázání kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady:
4.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč použije k prokázání základních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. Prohlášení bude podepsané
osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 62 odst. 3 zákona
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů dle § 53 odst. 3 zákona prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů
ke konci lhůty pro podání nabídky. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč se při splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje profesní kvalifikační
předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona. Prohlášení bude podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
V rámci splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona požaduje
zadavatel předložení čestného prohlášení o tom, že uchazeč disponuje dokladem prokazující
jeho odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: Pozemní stavby.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 62 odst. 3 zákona
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie

dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona ke konci
lhůty pro podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Výpis z obchodního rejstříku,
je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, je-li do ní
zapsán, nesmí být starší 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky.
4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením o
ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit tuto veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1
písm. c) zákona. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem.
4.4 Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zákona,
takto:
1) V souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč předloží seznam stavebních prací
provedených dodavatelem za posledních 5 let formou čestného prohlášení
podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče; toto
čestné prohlášení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Zadavatel stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů významných
stavebních prací následující minimální požadavky:
Za významnou stavební práci zadavatel považuje stavební práci, jejímž předmětem
byly stavební práce spočívající zateplení budovy v minimální hodnotě těchto
stavebních prací 3.800.000,-Kč bez DPH. Zadavatel požaduje doložení alespoň 5
těchto významných stavebních prací za posledních 5 roků.
2) V souladu s § 56 odst. 3 písm. c) zákona uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních
prací formou čestného prohlášení se strukturovaným profesním životopisem, ze
kterého bude patrná praxe, podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Zadavatel stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci následující minimální požadavky:
1 osoba - vedoucí stavby s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným
maturitní zkouškou ve stavebním oboru nebo v oboru příbuzném, s minimálně
5 letou praxí vedení staveb.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 62 odst. 3 zákona
povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů ke konci lhůty pro
podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
Zadavatel bude dle předchozího odstavce požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82 zákona, před jejím uzavřením předložení následujících dokladů
prokazující technické kvalifikační předpoklady ke konci lhůty pro podání nabídky:
a) k 4.4. odst. 1) výzvy - zadávací dokumentace - osvědčení objednatelů o řádném
plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,
b) k 4.4. odst. 2) výzvy - zadávací dokumentace - osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných
stavebních prací (např. maturitní vysvědčení, VŠ diplom, certifikáty apod.).
5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky a zároveň maximálně přípustná nabídková
cena je 8.024.000,- Kč bez DPH.
Nabídková cena bude zpracována dle přílohy č. 2 této výzvy – zadávací dokumentace: Slepý
výkaz výměr. Vyplněný slepý výkaz výměr s nabídkovou cenou bude součástí nabídky
uchazeče. Slepý výkaz výměr bude datován, orazítkován (pokud uchazeč má razítko) a
podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Vyplněný Slepý výkaz
výměr bude uchazečem uveden v návrhu smlouvy jako příloha smlouvy Položkový rozpočet.
Celková nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí stavby budou uvedeny v české měně
v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
Celková cena plnění bude uchazečem uvedena také v krycím listě nabídky (příloha č. 1 výzvy
– zadávací dokumentace). Celková nabídková cena plnění bude uchazečem uvedena rovněž
v návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena stavby bez daně
z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu
plnění.

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu bude
možno v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změnám
daňových právních předpisu, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
6. Obchodní a platební podmínky
Uchazeč je povinen předložit jako nedílnou součást nabídky návrh smlouvy, jejímž
předmětem je plnění (dodání) celého předmětu tohoto zadávacího řízení, včetně jeho
specifikace a to v souladu se všemi podmínkami a požadavky výzvy - zadávací dokumentace
zadávacího řízená a obecně závaznými právními předpisy (dále jen „návrh smlouvy“).
Návrh smlouvy musí být v souladu s § 68 zákona ze strany uchazeče podepsán statutárním
orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie
tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
Návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat:
1) Zadavatel neposkytuje zálohu.
2) Splatnost faktur je smluvními stranami stanovena na 21 dní od doručení faktur
zadavateli. Faktura musí být vystavena dodavatel ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li ze strany zadavatele
k vrácení faktury pro chybné vyúčtování nebo nesprávné uvedení podstatných údajů,
termín splatnosti se posouvá pouze o dobu, která uplyne mezi prokazatelným
vrácením faktury dodavateli a opětovným předáním opravené faktury zadavateli.
3) Zadavatel neposkytuje zálohu. Faktury budou uhrazeny na základě oboustranně
podepsaného protokolu o předání a převzetí částí stavby, který bude součástí
faktury.
4) Závazek dodavatele uchovávat způsobem uvedeným v zákoně 563/1991Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení
projektu.
5) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k předmětu
plnění dle této smlouvy.
6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7) Tři dny před dokončením díla vyzve dodavatel zadavatele k jeho předání a převzetí
v místě plnění. Tato výzva musí být učiněna písemnou formou. Dokladem ukončení
díla bude písemný protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními
stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných drobných vad s termíny jejich
odstranění. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení předávacího protokolu.
Zadavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka.
8) Cenu vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH.
9) Doba zahájení stavebních prací je do 14 dní od uzavření smlouvy o dílo.
10) Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 30. 4. 2014.
11) Místo plnění je Poplužní 378, 379 a 380, k.ú. Budyně nad Ohří.

12) Předání a převzetí příslušné projektové dokumentace proběhne min. 4 dny před
zahájením stavebních prací.
13) Dodavatel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní
zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předá mu soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky.
14) Smlouva bude platná dnem podpisu obou zúčastněných stran a účinná nejdříve dnem
poskytnutí finančních prostředků úvěrujícím bankovní institucí.
15) Pokud dodavatel nedodrží termín realizace, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve
výši 0,3% z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.
16) Pokud bude dodavatel v prodlení více než 30 kalendářních dní, má zadavatel navíc
právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny plnění vč. DPH.
17) Odstranění záruční vady je dodavatel povinen realizovat na základě písemné
reklamace zadavatele. Odstranění vady musí být realizováno na základě dohody obou
smluvních stran.
18) Pokud nedojde k dohodě, dodavatel odstraní vadu do 5 pracovních dnů.
19) Pokud nezajistí dodavatel opravu reklamované vady dle dohody ani do 5 dnů od
nahlášení vady, může zadavatel zajistit opravu třetí stranou a to na náklady
dodavatele (nárok na smluvní pokutu tím není dotčen).
20) V případě, že dodavatel neodstraní drobné vady a nedodělky v termínu daném
v protokolu o předání a převzetí díla, náleží zadavateli smluvní pokuta ve výši 1.500,Kč za každý den prodlení za každou jednotlivou drobnou vadu a nedodělek.
21) Podle podmínek dotace je dílo považována za dokončené podepsáním předávacího
protokolu a úspěšnou kolaudací stavby. Potřebnou dokumentaci zajistí dodavatel.
22) Počátek běhu záruční lhůty je ode dne protokolárního předání a převzetí díla a
úspěšné kolaudace stavby.
23) Zadavatel se zavazuje odevzdat dodavateli staveniště nejpozději do 3 dnů před
faktickým zahájením stavebních prací. Dodavatel převezme staveniště formou zápisu
do stavebního deníku nebo formou předávacího protokolu staveniště.
24) Dodavatel je povinen zajistit dostatečné zabezpečení zařízení staveniště po celou
dobu provádění stavebních prací. Dodavatel je povinen do 3 dnů od předání a
převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
25) Dodavatel bude povinen zajistit skladování stavebních materiálů a konstrukci na
zabezpečeném a chráněném místě tak aby nedošlo ke zcizení či poškození stavebních
materiálů. Poškozené stavební materiály je zakázáno použit pro realizaci stavby.
26) V případě, že dodavatel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště
v termínu, náleží zadavateli smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý den prodlení
s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
27) V případě že bude dodavatel měnit subdodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nutný k tomuto předchozí písemný
souhlas zadavatele. Dodavatel bude povinen v součinnosti se zadavatelem vést a
průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu
na akci.
28) Délku záruční lhůty dle nabídky uchazeče v zadávacím řízení.
29) Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s technologickými předpisy
výrobců materiálů dodávaných výrobků a systémů.

30) Dodavatel je povinen být celou dobu účinnosti smlouvy pojištěn pro odpovědnosti za
škodu v souvislosti s činnostmi, které jsou uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstříku
ke jménu dodavatele, a které souvisí s plněním díla podle smlouvy. Pojistné plnění
dodavatele z tohoto pojištění činí minimálně 7.500.000,- Kč. Dodavatel je povinen
předložit předmětnou pojistnou smlouvu před podpisem smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku.
31) Dodavatel bude mít po celou dobu provádění stavby zřízenou bankovní záruku ve
prospěch zadavatele.
32) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky zadavatele za
dodavatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé zadavateli z
důvodů porušení povinností dodavatel týkajících se řádného provedení díla v
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zadavatel nesplnil ani po předchozí výzvě
zadavatele.
33) Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve
výši 1,5 % z ceny díla bez DPH a zadavatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem
úspěšného předání a převzetí díla. V případě dílčího plnění dodavatele vůči
zadavateli, je-li předáváno dílo po částech, snižuje se i hodnota bankovní záruky s
ohledem na objem již předané části díla.
34) Dodavatel je povinen do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu
předání a převzetí staveniště, poskytnout zadavateli originál záruční listiny ve
sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby.
35) Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem
předání a převzetí díla.
36) Nepředložení záruční listiny dodavatelem zadavateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě
je porušením smlouvy, které opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy.
37) Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,
stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Zadavatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojit
své stanovisko do třech pracovních dní od data zápisu do deníku. Neučiní-li tak, má se
za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na
stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím
díla.
38) Dodavatel je povinen přizvat technický dozor zadavatele před tím, než budou dalším
pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud
se technický dozor nedostaví nebo neurčí náhradní termín kontroly, nebránící
plynulému pokračování prací, bude dodavatel považovat dosavadní provedené práce
za odsouhlasené.
Zadavatel požaduje, aby z žádného ustanovení návrhu smlouvy nevyplývala následující
omezení.



Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky nesmí obsahovat žádné ustanovení, které
by bylo jakkoliv v rozporu s požadavky zadavatele stanovenými v této výzvě - zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce.
Smlouva nesmí obsahovat ujednání, které by uchazeče opravňovalo k odstoupení od
smlouvy nebo výpovědi bez udání důvodu.



V návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky zpracované uchazečem nesmí být
obsaženo žádné smluvní omezení náhrady případné škody, za kterou uchazeč
odpovídá podle obecně závazných právních předpisů.

Případ, kdy návrh smlouvy nebude splňovat požadavky zadavatele ve výzvě - zadávací
dokumentaci, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a
důvodem k vyřazení nabídky a následného vyloučení uchazeče.
7. Obsah a zpracování nabídky
Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce, doručena v uzavřené obálce v jednom originále,
který bude označen ,,ORIGINAL“, a v jedné prosté kopii, která bude označena ,,KOPIE“, a dále
1x na CD. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Zadavatel požaduje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou,
nepřerušenou číselnou řadou. Na konci nabídky přiloží uchazeč čestné prohlášení o
celkovém počtu stran své nabídky.
Nabídka bude na krycím listě (příloha č. 1 výzvy – zadávací dokumentace) podepsána osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí
nabídky.
7.1 Struktura nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:
1) Krycí list nabídky - formulář dle přílohy č. 1 této výzvy - zadávací dokumentace.
2) Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů
3) Slepý výkaz výměr
4) Čestné prohlášení o záruční době
5) Popis plnění veřejné zakázky
6) Návrh smlouvy o dílo
7) Ostatní čestná prohlášení mimo kvalifikační předpoklady
8) Ostatní dokumenty
8. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídky končí dne: 18. 10. 2013
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 14:00 hodin.
Nabídky budou přijímány na adrese: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, Budyně
nad Ohří.

Uchazeč může doručit listinnou nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy
v pracovních dnech od 8:00 hod. do 13:30 hod. nebo poslat doporučenou poštovní zásilkou.
Doručení nabídky v listinné formě požadujeme v uzavřené a neporušené obálce opatřené
názvem a adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné nabídky,
názvem a adresou zadavatele a označené zřetelně „Veřejná zakázka - ,, Zateplení fasády,
střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“ - NEOTVÍRAT“.
Termín otevírání obálek: 18. 10. 2013 v 14:30 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou
oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokážou
plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve
lhůtě pro podání nabídek.
9. Další požadavky zadavatele
Dalšími požadavky zadavatele zadavatel stanovuje ostatní závazné podmínky pro podání
nabídky.
Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž
a)

b)

c)

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele formou čestného prohlášení podepsaného
uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Pokud uchazeč
nebude mít statutární orgány nebo členy statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele, uvede to do čestného prohlášení;
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče;
čestné prohlášení uchazeče podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Popis plnění
Uchazeč ve své nabídce popíše způsob plnění veřejné zakázky, ze kterého bude patrný
minimálně technologický popis realizace, použité postupy, harmonogram díla. Popis plnění
bude v rozsahu max. 1 normostrany A4, font Times New Roman.
Jistota
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena
zadavatelem v absolutní částce ve výši 75.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení
peněžní částky na účet zadavatele č. 884785359/0800 (dále jen „peněžní jistota“), nebo
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Doklad o poskytnutí jistoty (výpis z účtu
uchazeče, dokument o zřízení bankovní záruky nebo pojištění záruky) bude součástí nabídky

uchazeče. V případě poskytnutí jistoty uchazečem formou složení peněžní částky na účet
zadavatele uvede uchazeč do zprávy pro příjemce platby celý název své společnosti
s Variabilním symbolem: 8901, Specifickým symbolem: IČ uchazeče.
Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil
nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3 2 a 4 zákona nebo nesplnil-li povinnost
poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má
zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo
mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
Subdodavatelé
Uchazeč předloží formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem
souvisejících dodávek větším než 10 % celkového objemu plnění, se kterými uchazeč uvažuje
spolupracovat při plnění veřejné zakázky s uvedením věcné specifikace. Uchazeč uvede
identifikační údaje každého takového subdodavatele. Pokud uchazeč nebude mít nad tento
limit subdodavatele, přesto předloží čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Pokud uchazeč bude mít nad tento limit subdodavatele, zapracuje seznam do návrhu jeho
smlouvy.
10. Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím
řízení.
3. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
Zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat Zadavatelem
požadované náležitosti.
4. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob.
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni, je stanovena na 120 dnů ode dne
skončení lhůty pro podání nabídky.
11. Hodnotící kriteria
Nabídky budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií:



celková cena bez DPH (váha kritéria 85%)
délka záruční doby na stavební práce (váha kritéria 15%) - minimální záruční doba
na stavební práce je 36 měsíců a maximální 72 měsíců

V rámci hodnotícího kritéria „celková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit jako
nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH zpracovanou dle čl. 5 této výzvy –
zadávací dokumentace.

V případě hodnotícího kritéria „délka záruční doby na stavební práce“ bude zadavatel
hodnotit jako nejvhodnější nabídku tu, která bude obsahovat nejdelší záruční dobou
v rozpětí minimálně 36 měsíců a maximálně 72 měsíců.
Uchazeč uvede svůj návrh záruční doby na stavební práce formou čestného prohlášení
podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou za něho jednat na samostatném listu ve
své nabídce.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnota nejvýhodnější nabídky
Počet bodů kritéria bodů = 100 * ------------------------------------Hodnota aktuálně hodnocené nabídky

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k nabídce nejvhodnější.
Hodnota aktuálně hodnocené nabídky
Počet bodů kritéria bodů = 100 * ------------------------------------Hodnota nejvýhodnější nabídky
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek
dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
12. Seznam příloh Výzvy - zadávací dokumentace
1. Krycí list nabídky
2. Slepý výkaz výměr
3. Projektová dokumentace
Budyně nad Ohří dne 3. 10. 2013

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
starosta

PŘÍLOHA 1 – KRYCÍ LIST

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní
378, 379, 380“

Název:

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:

Městys Budyně nad Ohří

Sídlo:

Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří

IČ:

00263427

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA - starosta

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Pověřený zástupce pro další jednání:
Cena celkem bez DPH:

Celková nabídková cena
Samostatně DPH :

Cena celkem včetně DPH:

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Datum a podpis oprávněné osoby
.............................
Titul, jméno, příjmení
Funkce

Razítko

PŘÍLOHA 2 - SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR
(BUDE POSKYTNUT UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO VÝZVY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

PŘÍLOHA 3 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
(BUDE POSKYTNUTA UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO VÝZVY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

