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zadávací doku]nentace

V

běr ve ej né zakázky na
stavební Práce - ve
odst. 3 z. č. 13412016 Šb.,
o ve ejnYch

Název ve

ej né zakázky matého
roz ahu, podle 14
zakázkečhr V
|iutrrém znění(dáIe jen ,,zákol,r),

ej

né zakázky:

P edmět ve ejné
zakázky
Druh zadávacího

Rekonstrukce Hlavňovského
rybníka
CeloPloŠnéodbahněn í rybníka,
bezpečnostn íY**ti."-r-T"1 oprava a =m
návodn ího svah
a v, měna nápustnéh; poiruUi.

u hráze

zakázka malého rozsahu

IC zadavatele:

00272949

preambule
Zadávací dokumentace je
soubor dokumentr3 a technick
vymezujícíchp edmě:::io;."
ch, podmínek zadavatele
..Ji
y,poo-roonóst".ň'n".ovtn ch pro
nabídkY, Za sPrávnost
zpracování
á riplnoii.áaau*i
oapovíaá zadavatel.

ili

ilňffiL'.e

Zadavatel předpokládá, Že projekt bude spolufinancován ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu 129 290
"PodPora sp§tření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržíc*t,
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1.

i-é

Identifikačníridaje zadavatele
Název:

\:Ť1

Město Police nad Metují (dále jen ,,zadavatel")
Masarykovo náměstí 98 , 549 54 Police nad Metují

Adresa:
IČ:

a0272949

Osoba oprávněná j ednat:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technickych:

čislo čtu:

Mgr. Ida Jenkoyá, starostka
Ing. Jan Troutflffi, odbor I}/rŽP
9005 -4629551 l0l00, Komerční banka

) a. s.
+420 49l 509 999, +420 49I 509 996
meu@meu-p o l i c e cz, xh am b al kov a@,meu-p a!íc e cz,
troutnar@meu-police cz

Tel.:

E-mail:

.

.

.

2.

Charakteristika ve

ej

né zakázky (dále jen ,,YZ")

Název ve ejné zakázky:

ooRekon trukce Hlavňovského
rybníka
P edmětem Plnění této ve ejné zakazky jsou stavební práce. Stavebními pracemi se pro ťrčely
této ve ejné zakazky rozumí veškeréstavební práce nutné pro kompl etní realÍzaci díla
,,Rekonstrukce Hlavňovského rybníkao', tedy pro celoplošné ÓaU*,"c"i rybníka, opraw a
zkaPacitrrění bezpečnostníhop elivu, opraw návodního svahu braze a q měnu nápustného
PoťubÍ, včetně dalších prací dle stejnojmenné projektové dokumentu"ě ,prucované spol.
Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.k04/2016 pod č.0943012 (dtíte jen,,PDo')
Zájmové iaemÍ, ve kterém se navrhuje rekonstrukce rybníka, ležív povodí Hlavňovského
Potoka, jiŽně od obce Hlavňov. Rybník je zanesen sedimenty splaven; mi z lesních a
zemědělsk;fch pozemkri, bezpečnostníp eliv nesplňuje bezpečnép évedení
Q166. Návodní
svah hráze je v havarijním stavu s nevyhovujícím sklonem. Rybník je celoplošnB zabahněny,
zadňuje minimum vody, což je z vodohospodtá ského a
ryba ského hlediska málo. Kromě
odbahnění je nutrro po celé délce opravit stávající pražcovéopevnění návodního svahu traze
a tento svah dosypat jílovitou zeminou a kamenivem do sklónu 1:3, upravit b ehy, p eložit
slouP VO, zkapacitnít bezpečnostní p eliv a vyměnit nápustné potrubí azpevnitnátok_

P

ÍjezdY na staveniŠtě budou ešeny po stávajícíchmístníchkomunik acích, dtíle po

z ízenych
P Ístupoq ch trasách. Veškerédočasnépňjezdové trasy budou po ukončení
stavebních Prací uvedeny do privodního stavu (věetně p ípadn; ch oirav asfaltoq ch krytri,
osetí travním semenem, apod.)
doČasn; ch

YÍtéz-ruchazeČ zajístíp ípadnéízeni provozu

v tomto riseku náležitě proškolen}mi
osobami Po dobu celó rekonstrukce v zájmovém prostoru. Mechanizačníprost edky buáou
použity dle prostoroq ch možnostíp íjezdové komunikace.

Zadavatel P edPokládá, Že
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tocncÁ a ialych vodních nádržích,,

29CI

Ministerstva zemědělství

íá

S0-01 Zdrž
Plánuje se celoPloŠnéodbahnění
zemními stroji, kdy bagry budou p
ehazovat
osY rybníka na sevemí stranu
a dozery budou ,YmreJ uahno tlačit k okraji q kopek od
bude p i zemnich,9ra9Íc|r trvale
Voda
uypurti.-p-.l-ěmá tloušťka nánoJu rybníka.
p
epočtená
celou Plochu rybníka je 0,79 m
na
"
a celkovó.Ň.t"í
i*tHÍnJ."kci návodního
svahu fuaze rybníka bude nejPrve
odstraně11;;;j'í.i"pevnění zbetonov rch
pražc . Dáte
budou odstraněnv neuho.dné"Ž"mi,y
v tlouštte 0,5
objektu So_01
bude i kácenÍ, Štávajicízeleň-u"o.
p ed, zahájenim-'stavby v nutném rozsahu
vykácena.
jedná o: ke e 74 mz,'áa,
flouštlry 10 -;b cm32ks, stromy
tlouštky 30 _ 50
fffr:|n'se

ň,é

8;ó;;.

;. ffiá"í ;.i ;ň;

50-02 Bezpečnostníp eliv
Bezpečnostní p eliv je navržen jako
železobetonová soustava p íčnych
prahri + kamenná
dlaŽba t1,30 cm do betonu. laň
uYztuz je použiÁ ruurou*a síť
po
obou
stranách všech
Prah ' Na vtoku do bezPeČnostnitro.preiivu
,ru*z.no
opevnění
;e
kamenn}m záhozem.
Dilatace je navrŽena
1vsgch Žlb. p;[ pr.lrr. n""-?rtcní jednotliv/ch dilataěních spiár a
jednótliv}cň
n*tr 1. |l*o z v}kresóvé části (viz. D.2.6.
;".T:il":,ť,T;fi":^*ění
S0-03 Nápustné za ízení
Rekonstrukce nápustného zaízenr
bude spočívatve v|měně potrubí
od rozdělovacího
objektu v délce 20 m
b
ehovo"
h;;ďb;
Po
il.'Tď9 potrubi je navrženo betonové. Jeho
ukonČeníje ve svahu
rybníka tu^.Á", rovnaninou tl. sďcm na ploše
1,75
m2_ 0,875 m3.

3.

Technické parametryYZ
:

používanémechanizační
prost edky budou v dobrém technickém
stavu a budou
dodrŽována Preventivní opat e",i
iŽaa"a:Ť"í p íp;;;}. .inikrlm ropn
ch látek. pň
v stavbě nedojde ke znečištěni
Povich"."YŤ
vod,
jakosti nedovolen m nakládeniilĚ ohroženíjejich
l;ňň;emních
re
rair<ami. provádění prací neovlivní
negativně místníodtokové poměry.
"eoaaoymi

'
o

"ooXXllze

stavbY bude likvidován v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb.

zhotovitel musí splnit standardy provedení
podle norem a dalšíchp edpisri,

o

Zadavatetpředpokládá,žeprojektbudespolufinancovánzezdrojůstátníhorozpočtuvrámciprograrnut29zga
,,Podporaapatřenínadrobnýchvodníchtocíchamalýchvodníchnádržích..
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Předmětdílabudeprovedenvnejlepšílrralitě-avsoulad:',.Pry":iÍ:ťTŤ?H;
rreomer ulla .,rru§ Pluvwuvrr v uYJ^Ýr
-- - )ovídajícíchzákonů, vyhlášek,
pi.apirv, platnými o aom nrolridě.ní díla, včetně odp
nartzení oieay, oTp a Tp pro v stavbu.
práce v riplném
p rací
Zá}ťladní p ovinn o sii do davatele stavebních
"p,,1_"_:i,_ 3Ťj:,}
práci,
::a?T;á;;ó ;; Jrr,r"ru o,bezpečnost a ochranazdravip i

UchazečvnabídceuvedejakouéástYZvprocentechzcelkovécenydílamávrimyslu
jínym
jakou ;.y,si vz v procentech má v ťrmyslu zadx
rea|izovatvlastními prost edky a
osobám. U těchto jin ch osob bude
ploťi-.,iuJavatel
a specifikac

4.

"
z 60"Ávlastními

prost edky,

P edpokládaná

hodnota

p

jméno piípadně nátzev, sídlo' identiťrkaČníČÍslo
pá ucna"eči realizovat ve ejnou zakázku min.

*.J.no

pňd;

edmětu ve ejné zakázlry

je
000 Kč bez DPH,
P edpokládaná hodnota ve ejné zakánky 4 500

5.

Doba plněníYZ
Zah?aení doby plnění:

Ukončenídoby plnění:

nejd íve od 15.7.2017
nejpo zďéji do 30. 6. 2018

Vpípadě,žezjakychkoliv'drivodrinastranězaďavate\enebudemožnédodržettermín
pozdější
zahájení doby plnění posunout na
zahájerudoby pinění, je zaďav*a op.áu"én
o
smlouvě
ve
plnŇ, dobaiei'izace uvedená
dobu, posouvá.. tut'ii...nin ukoneáií Joty
dílo zristává nezměněna,
stanoviska AOPK - Správy
Vybranuchazeč bude respektovat podmínky Závazného
CirrO Broumovsko, které je součástíPD,
Rybník nebude vypuštěn, v období 1, 4, - 31,7,
stadia obojŽivelníkťr' která bY bYla
V tomto období se ve vodě zpravidla-na chání vyvojová
zq šenémutlaku ze strany
jeho vypuštěnírn-ohrožena vyschnutím, p ípadně vystavena
zimy, do 1,4, vběžnémroce bude opět
predátoru. pokud bude rybníĚ uypustc,, uen.napuštěn.

6.

Místo plnění VZ
města Police nad Metují, v k. il.
V kraji Královehradeckém, na samosprávním uzemí
4; 620l I; 62I l I; 605/8
na po zemcích p. č. 609, 610ll;6|013; 6101
Hlavňov,

Zadavatel P edPokládá'
Že Projekt bude spolufinancován
ze zdrojri státního rozpočtu
"PodPora oPat ení na arolnycr,
,ooni.i to.n-i a marvcr, vodních v rámci pro'ramu 12g 29a
nádržích,,
.rqq...tíI
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Ministerstva

požadavky

zemědělství

ve ejného zailavatelena
kvaliíikaci uchazečri

.&

zadavatel požaduje prokázání,pl,Ťť
základních, profesní,ch
a technickych kvalifikačních
po',,in. n pioiráut.or"cri
fi:*i'Íťňloaávata',
t""ii"nťJ.e ve lhritě pro

U'ilJJ}'

Uchazeč proktíže:

a)

"uYofifr;i|ffiHťiedpoklady,

p edlo ženímtohoto dokladu:

a to

liiiT:J,'Jť ffi'í i;;i,

:.l?:aplni

I skutkovou podstafu j
ednání

- vriči majetku uchazeě.2.n.p.ourta,
ll\
nebo vposledních
neproběhlo, insolvenční
ízeni,
- uchazeč není v likvidaci,

3

letech

nemá daňové nedoplatky
vtiči pffstušnému finančnímu
adu,
na Pojistnil
ále na ve ejné zdravotni
ffiTrlrffdoPlatek

;;;';;"

- nemi. nedoplatek
na pojistném a penále
r sociáIním zabezpečení
n
a
ň.,it,iň;-'oě*ň#íri,l'
- nebYl vPosledních 3
tetech p.urro*o.rJ jisciplinámě
potrestán či mu
nebyl o pravomocne
U oZeno'Lá-JÓ;di,

í{vku;"

veden vrejst íku

:ffiÍ,není

- uchazeči nebylavposledních
umožnění
"Ytonu

"*u-*'""tazem plnění ve

3 letech prav
ÍJllgafio.á.l]'--" Ylavol

ejn}ch

tocílě uložena pokuta za

b) Profesní kvatifikačníp

', W:,z

edpoklad1,_a to p
obchodního"":'io'.T,'pripua.rT edloženímtěchto dokladri:

;jfiil""bdobné evidence, je-li

{, ffiu,il,ffi'rlrii;!}|ft,*;ó:zsahu

odpovídajícímp edmětu
ve ejné

ffi:1i:T;Í3"Ti:.í!n:|;1"J1J:*Jfiť nebo

c)

,/

v ní

osob

y,

jejímžprostednictvím

technické kvalifikační p
edpokl aily, ato p edložením
tohoto dokladu
seznam obdobnych .t""i,ilrJÍr,
o]lJi
o."""á-.;rr.Íi"i."r*r.m
osvědČeníobjeánavateň";"áfié*-prreri
za posledních 5 let a
.i"iwžr]-nějších
ztěchto stavebních
aj, zd,a

fifi|,"9; Íiilffi;,:;i*r**ť.;ť:1n,ililfiT"**,.,""|i

"",ia

státního rozpočtu v rámci pr0gramu 12979a
zadavatel předpokládá, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů
,,podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrřích"

Ministerstva zemědělství

8.

Návrh §mlouvy o dílo (dále jen ,osmlouvaí')
stanovenými
obsahem nabídky bude návrh smlouvy s obchodními podmínkami,
vzoru smlouvY) zadavatel_
zadavatelem. Na obchodních podmínkáci (ustanoveních
přílohu č, 1 této zadáxací
bezvýhradně trvá. závazný nevrh smlouvy tvoří
uchazeče,
dokumentace. Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou
údaje,
chybějící
pouze
Uchazeč v závaznémnávrhu smlouv} o dílo doplní

9.

Ocenění slepého rozpočtu
slePého
lJchazeé prokžňe tento požadavek zadavatele oceněním jednotliqých PoloŽek
rozpočtu, uj.rro připojením coby přílohy návrhu smlouvy,

pokud uchazeč při zpracovaní nabídkové ceny zjístí,že některé poloŽkY, které vYPlývají
upozorní na tuto skutečnost
z projektove doťumentace, nejsou uvedeny ve slepém rozpočtu,
položky, měrné
v nabídce formou sestavy teóhto chybějícíchpoložek s uvedením popisu jen
(dále
,,DpH") a
jednotky, jejího množství,jednotková cěny bei dané zpřidané hodnoty
ceny položky celkem (včetně DPH),
nabídkovécenY, takto
Takto zjištěnépJoxy však uchazeč nezohlední při zpracovéní
případnou
s9stalu chybějících položek
zjištěné položky nesmí blit součástínabídkovéceny!
připomínky uchazeče,
uctrazee pr ed1oliv nabídóe v části určenépro věcné a formální

ro. Požadavky na způsob zpracování nabídkovéceny a platební podmínky

YZ, obsaŽeného
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč na zákJadé vymezení předmětu
mdáv ací dokumentaci, resp, j ej ích přílohách,
yýkazy výměr jsou pro zpracďvžni nabídkovéceny závazné, Zaďavatel doporučuje
ČástíProjektové
uchazečůmovořit si soulad výkanl výměr s textovou a obrazovou
lhůty pro podání nabídek
dokumentace a případnérozpory si vyjasnit ještě v pruběhu

v této

způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení §49 ZVZ,
pokud zájemce při zpracovaní nabídkové ceny ve lhůtě, kdy lze po zadavateli požadovat
položky, které vyplývají
dodatečnéinformace kzadávacím podmínkám,4istí, že některé
ziymezených téchnickych podmínek, nejsou uvedeny
z projektové dokumentace
na tuto skutečnost
vpoložkovémrozpočfu _ výkazu výměr, irosí zadavatel zájemce, aby

ěi

upozomil dotazem.

cenY,
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejnŽŠÍnabídkové
cenu
celkovou
uvede
Nabídková cena musí být itanov",iu u českéměně (CZK),IJchazeó

díla dle rozdělení předmětu díla v tomto členění:

Nabídková cena

/
/
/

nabídková cena bez DPH,
vyšeDPH (i s uvedením sazby DPH v %),
nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v tomto členěnímusí být uvedena v návrhu smlouvy,

Zadavatel P edPokládá, Že
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů státního roepočtu
v rámci pro'ramu 129 290
"Podpora opat ení na drobn ch vodních
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Nabídková cena

'l

r'

'

rh

musí:

bYrt dáIe v

nabídce Členěna Po všech.jednotliq/ch
položkách v souladu s položkov}m
rozPoČtem obsaŽen}m v této zadávací
dok"-.átu.ii aoja"-n t rr"ro,riuJ., mezi slep;
m
rozPoČtem a Projektovou dokumenl
acÍ, je pro stanovení nabídkové

ceny roáodující
položkov .orpoeet ,*.? tyt ,"rearii-""
íJ
ljako p íl;h;
;f*iJ:tr:it,oceněnÝ
obsahovat veškere náklady vymezené
slep m rozpočtem,
vy mezenéslep}m rozpo čtem,
itr í#il:ffi j *3

i!li; ;:xr*:;;#;;;;;fi#

Platební podmínky:
Zadav atel nebude zhotovitel i

po

skytovat zálohy.

úhrada ceny za ztea]izované dílo bude prováděna
na základěměsíčníchdaňov ch doklad
- faktur, jejichŽ P ílohami budou vzdy zjisioiici- p.*"t"r,
"" soupis provedenych prací a
dodávek a jejich ocenění (nebudeJi
uieden priň"
daňovém oonuá.r;, potvrzené
oprávněn}m zástupcem zadav atele.
SPlatnost dílČÍchdaňovYch doklad faktur a konečného daňového dokladu
kalendá ních dnri ode dne doručení
zadavateli.
11. požadavlry zailavatele na členění
a

podmínkami, adále:

_

fakturyje 30

formu zpracovánr nabídky
vjednom originále, v souladu se zadávacími

r' nabídkamusí bYt p edložena v českémjazyce,
r', nabídkabude oLsahovat kr}ci
liu iuUiar.y,
r' nabídkabude obsahovat kr/cí lisi
ro7poetu,

r'

nabídkabude obsahovat čestnéprohlášení,
nabídkabude obsahovat položkiv/ rozpoeet,
r' nabídkabude obsahovat podepsanY nawh
smlouvy o dílo,
r' nabídka bude obsahovat popis' por-Íupu prací,
r' dokladl PoŽadovan e zaaivitetá* t p.riarání
technické a profesní kvalifikace (kopie),
nabídka'u'Íb.F,,, včetně. u.st."Y.t pozuáouuffi
doklad a p íloh, sváaána do
jednoho samostatného svazku, J
y' svazek musí b t
na titulní *e oznaČen názvemsvazku,(Nabídka),
názvemve ejné
zakázkY, jménem/námem'tuchazeČe, včetně
uvedení sídla nebo místa podnikání
uchazeče, kontaktem na uchazeče
r', veŠkerédokladY Či
ProhláŠení,u nichž je vyžadovrin. podpis uchazeče,
musejí b/t
oPat enY vlastnoručním podpisem
osoby
jménem uchazeče, včetně
otisku razítka, vYPl vá-lii$Ó:y zptisob jedn"pra*l"Ž'.;"a*,
á"í
ž obchodního rejst íku;
r' PoslouPnost Částín?bldly bude odpovidát
postffiári?uaaru"í
dokumentace,
r' nebude-li nabídka irylná,
de vyzvánk doptnění. Doplnění dokumentri
-.t'uu
bude
',r.t
požadovéno do 3 pracovních
dnri.
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r2. Dodatečnéinformace k zadávacímpodmínkám

a

vod

prohlídka místa plnění
',T

Dodatečnéinformacekzadávacímpodmínkán;§,
ut.ti dodatečnéinformace
Uchazeč .1. _o

kzadávacím

zadavate\enebo e_mailem na adresu osoby
podmínkám . zááostlze podat písemnďna adresu
a to s doručením do 22,2,20t7 ,
oprávněné j.anut u. věcech teónnickych,
doruČena v zákowÉ lhŮtě a
Bude_li žádost o dodatečnéinformace kzadávacímpodmíŇám
podmíŇám,
zadavateI áo-ei dodatečnéinformace kzaďávacím
stanoven;irrn
uchazeče,
žádosti
dnů ode dne doručení
případně souvisejícídokumenty, ,.:po"áe.ii d9 1
žádosti, doručízadavate1 současně všem
Dodateěné informace, včetně pr"rrržno žnénl,
dokumentace nebo kterým byLazadávací
uchazeěům, kteří požádalio poskynutí zaďávací
dokumentace po skytnuta,

"p,iÓ..,

nebo
pokud se v zadávací dokum"rrtu"Tfrffi.r-obclodní názw někteqých výrobkŮ
jedná
výhradně
se
konkrétrrímu dodavateli,
dodávek, případně jíná označe"i
jiné,
technicky a
^aiiiiáah_ke
oprávněn navrhnout
o vymezení předpokládaného stana;du a uchazeéje

kvalitativně srormatelné řešení,

VčástiVěcnéaformálnípřipomínlEuchazečepakmusínatutoskutečnostuchazeč
technických
řešení póužil aprokéaatvymezením
upozornit, popsat to čárt, kdó toto ouaóurre
jím navrženémateriáiy nebo výrobky jsou technicky a
charakteristik řešení, které použ iL, že
v zaďávacích podmínkách,
kvalitativně srovnatelné nebo lepší,nez ty vymezené

Prohlídka místa plnění VZ
předchozí dohodě všem dodavatelům, kteří
zadavate]umožníprohlídku místa plnění po
je možnésjednat buď telefonicky, nebo
mají zájemo podaní nabídky. re-Ňr, protliatv jednat
jměnem zadavate1e ve věcech
prostřednictvím e_mailu, , orouou--oprávněnoú
technických.

13. Podání nabídlqr

Uchazečmůžepodatpouzejednunabídku'atovelhůtěpropodanínabídek.Nabídkamusí
být předložena v listinné podobě,

uzavíené obalce označenéniavem
Nabídka v listinné podobě musí b;it podana v řádlrě
DATA oTEvíRÁNí oeÁrBr
veřejné. zakáfzky a nán!s9_m ,,N'porpvi*, Do

SNABIDKAMI,.anaobálcemusíb;itdáleuvedenaadresa,nanížjemožnýzaslat

po uplynutí lhůty pro podaní nabídek,
vyrozumění o ,onr, z":"ho nabídka byla podana

rozumí opatření obálky v místě
uzavřením obalky se pro účelytohoto zadávacího íízení
obálku nebylo možné
jejího uzavření podpisem nebo razítkem uchazeěe, a to tak, aby
uvedených
jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, antž by nedošlo k poškozeníťše
ochranných prvků.
pořadového čísla,data
podané nabídky osoba pověřená zadavaíe|emzaeviduje, s uvedením
a času jejich doručení,

-G
Zadavatel P edPokládá, Že
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů státního rozpačtu
v rámci pro'ramu 129 290
"podpora opat ení na drobnr ch vodních
tocicí a mal ch vodních nádržích,,

Ministerstva zemědělství

r+. Lhuta pro podání nabídky
,#

NabídkY se Pijímaji u'iaGErutairrulGr*Ťasarykovo
nráměstí 98, police nad
MetujÍ, PsČ 549 54-ato ao m"". rn
jr
nro poJa"i
v
pracormí
doy, době od 07:30
do 14:00 hodin, poslední den do 9:00
"u|ídek
hod.
15. Otevíráníobálek s nabídkami
dne 24. 2. 2017. 9:00 hod. ve velké zasedací
místnosti MěÚ polici nad Metr.li.
ot.u íráníobálek je oprávněn brt p ítomen
1 oprávněny
zástupce každéhouchaze če.
16.

Zadávací

lh

ta

Zadávací lhritou je lhťrta, po kterou jsou
uchazeči svymi nabídkami vázéni.
zadávací lhtita
činí60 dnti.
17.

Hodnocení nabídek
základním kritériem pro hodnocení nabídek
po danych v rámci této yz je:
,/ I.{abídková cena bezDPH
- vé takritéria: rc}%
Zadavatel bude o vYsledcích této ve
ejn é,zakazkyinformovat uchazeče
prost ednictvím
e-mailu (p ípadně datové schrránky)
a webov}cr,,t

á.t@.

18.

Vyhrazená práva zailavatele
Zadavatel si vyhr azuje právo:
,/ zrušit zakazku do doby uzayrení
smlou yy,
'/ dále jednat o znění konečnésmlouvy o dí1o v částech,
které nebyly p edmětem soutěže
uchazeČ , a které nejsou hlavními náležitostmi
smlouvy,
'/ zadavatel mťrŽe měnit nebo doplňovat text vyzvynejpo zdéji
3 dny p ed skončenímlhrity
pro podání nabídek
Zadau.atel neP iznává zájemci právo
na náhradu nákladri spojenych s ričastí
v zadávacím

P ÍlohY této zadávací dokumentace jsou
zve ejněny na profilu zadavatele a zéroveň
budou
uehazeč m zaslány navyžádání.

kontaktní e-mail xhambalkova
@meu_pol ice.cz

tĚ.
Zadavatel p edpokládá, že projekt bude spolufinancován ze zdrojri státního rozpočtu v rámci programu L29 29a
"Podpora pat ení na drobn, ch vodních tocích a mal ch vadních nádržích"
Ministerstva zemědě|ství

19.

P ílohy zadávací

dokumentace, které jsou její nedílnou součástí&

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující p ílohy.
{ č. t _Náwh smlouvy
č.2- Souhrnnátechnická zpráva
r' é.3
kaz-y v měr
r' ó.4 - Krycí list nabídky
{ é.5 - Čestnéprohlášení

/

-V

V Polici

nad Metují, dne 8.2.2017
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