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Číslo datové schránky zadavatele: v3qb2au
Webový portál:
http://www.mesto-zruc.cz/titulni-strana/
Kontaktní osoba určená k jednání

ve věcech technických Ing. Lubomír Dolák
Tel.: +420 603449304
E-mail: dolak@mesto-zruc.cz
– Ing. Ludmila Plášilová
Tel.: +420 604871065
E-mail: plasilova@mesto-zruc.cz
ve věcech zadávacích – Mgr. Martina Zábranská Vrátná
Tel.: +420 220512524, +420 602815427
E-mail: martinavr@maprojekt.cz
(město Zruč nad Sázavou nebo zadavatel)
2. Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty, místo plnění, rozdělení
zakázky na části

2.1.

Lhůty a termíny

Datum odeslání výzvy k podání nabídek
Předpokládané zahájení plnění, podpis smlouvy
(avšak dle pravomocného termínu výběru dodavatele)
Předpokládané ukončení plnění předmětu veřejné zakázky

2.2.

3. 5. 2014
po podpisu Smlouvy o
dílo, červen 2014, po
přípravě staveniště
I. pololetí 2015

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je prostor na adrese: Na Úvoze č.p. 1040, Zruč nad Sázavou a přilehlé
dotčené pozemky dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 této zadávací
dokumentace.
3. Předmět plnění

3.1. Specifikace předmětu plnění zakázky
Cílem této zakázky je provedení novostavby administrativně správního objektu technických služeb ve
Zruči nad Sázavou.
Součástí výstavby nového objektu jsou zpevněné plochy v rozsahu vybudování parkoviště u objektu,
přístupových cest k objektu a nezbytné úpravy stávajících zpevněných ploch, do nichž se bude muset
stavební činností zasáhnout.
Dále oplocení, jehož součástí je i dodávka vjezdové brány a závory ovládané přes čtečku.
Součástí stavby „Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou“ budou také stavební úpravy
jednoho modulu stávající haly technických služeb, kde se nyní nacházelo zázemí pro zaměstnance a
kancelář technických služeb.
Součástí stavby je dále přípojka tlakové kanalizace.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na předmět
plnění veřejné zakázky.
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Realizace celého předmětu plnění se bude řídit projektovou dokumentací vypracovanou kanceláří
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., projektová a inženýrská činnost, Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou,
zakázkové číslo: S22213 a S22913 , která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Uchazeč je
povinen před zpracováním návrhu a podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací detailně
seznámit. Stavební práce se budou dále řídit vydaným stavebním povolením včetně jeho příloh, které
vybraný dodavatel obdrží od zadavatele před zahájením prací.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, předepsanými normami ČSN platnými
v době provádění a předávání předmětu plnění a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a
metodik.
Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard a v nabídce, a následně i při vlastní realizaci, může být nahrazen i
výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

3.2. Dokumentace, dodatečné informace
Dodavatelé jsou povinni si ve lhůtě pro podání nabídek řádně prostudovat přiloženou dokumentaci a
seznámit se s předmětem plnění. Všechny činnosti, které dodavatelé na základě seznámení
s dokumentací a návštěvou prohlídkového dne, budou považovat za nezbytné k úplnému a
bezvadnému splnění zakázky a které nejsou v přiložené dokumentaci obsaženy, mají dodavatelé
povinnost řešit se zadavatelem ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. A to formou žádostí o
dodatečné informace. Vznikne-li na základě takové žádosti změna v dokumentaci, zadavatel s touto
změnou seznámí všechny ostatní dodavatele, případně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Konečný
termín stanovený pro připomínky k zadávacím dokumentům, resp. k předmětu plnění a způsobu
jeho provedení je stanoven ke konci lhůty pro žádosti o dodatečné informace stanovené do 20. 5.
2014 do 10:00 hod.
4. Předpokládaná hodnota předmětu plnění a požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny, hodnotící kritéria a způsob hodnocení

4.1.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena na
5 950 000,- Kč.

4.2.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
Nabídková cena
váha kritéria: 80 %
Záruční doba
váha kritéria: 20 %
4.2.1.
Nabídková cena
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty za celý předmět dodávky
specifikovaný v této zadávací dokumentaci, uvedená shodně v návrhu smlouvy a na Krycím listu nabídky
(viz. příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Nabídková cena bude předložena v korunách českých a bude zpracována v členění na cenu bez daně
z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
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Součástí technické dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) je neoceněný (slepý) výkaz výměr.
Uchazeč je v rámci své nabídky povinen doplnit výkaz výměr tak, aby součet částek odpovídal celkové
nabídkové ceně této veřejné zakázky.
Ve slepém rozpočtu budou vyplněny všechny položky hodnotou vyšší než nula. Doplněný výkaz výměr
bude součástí nabídky.
Takto stanovenou nabídkovou cenu nelze dále v průběhu realizace předmětu plnění navýšit, s výjimkou
v rozsahu hodnoty „včetně daně z přidané hodnoty“ a „daně z přidané hodnoty“, pokud dojde ke změně
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu zakázky, tzn. změně sazby daně z přidané hodnoty,
která by zasáhla do období realizace předmětu plnění této veřejné zakázky.
Způsob hodnocení:
Kritérium Nabídková cena za předmět dodávky bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka, tzn.
nejnižší nabídnutá cena, obdrží 100 bodů. Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů
získaný výpočtem dle vzorce:
nejnižší cena
počet procentních bodů = -------------------------------------------------- x 100
cena hodnocené nabídky
Jednotlivé výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou dílčího kritéria - 0,8 (váha
dílčího kritéria je 80 %).
4.2.2.
Záruční doba
Předmětem hodnocení bude nabídková hodnota časového údaje v měsících.
Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli záruku na stavební část předmětu plnění v souladu
s podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o dílo. Délka záruky je předmětem tohoto dílčího kritéria.
Doba, která bude v rámci tohoto dílčího kritéria hodnocena, bude pro dodavatele závazná, stejný údaj
bude doplněn do čistopisu smlouvy o dílo před jejím podpisem s vybraným dodavatelem.
Zadavatel stanovuje pro toto kritérium následující limity:
minimální doba záruky je 72 měsíců od podpisu předávacího protokolu díla bez vad a nedodělků
bránících řádnému užívání díla;
maximální doba záruky je 120 měsíců od podpisu předávacího protokolu díla bez vad a nedodělků
bránících řádnému užívání díla.
Pokud uchazeč nabídne hodnoty v tomto dílčím kritériu nižší než 72 měsíců, bude hodnoceno, jako by
bylo nabídnuto 72 měsíců. V případě, že uchazeč nabídne hodnotu delší, než 120 měsíců, bude
hodnotící kritérium posuzováno, jako by uchazeč nabídl hodnotu v délce 120 měsíců.
Způsob hodnocení
Kritérium „záruční doba“ bude hodnoceno tak, že nejdelší nabídnutá doba obdrží 100 bodů. Další pak ve
vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:
doba záruky hodnocené nabídky
počet procentních bodů = -------------------------------------------------- x 100
nejdelší záruční doba
Jednotlivé výsledky včetně nejvhodnější nabídky budou vynásobeny vahou dílčího kritéria - 0,2 (váha
dílčího kritéria je 20 %).
4.2.3.
Společná pravidla pro hodnocení
Výsledky hodnocení jednotlivých dílčích kritérií se sečtou a nejúspěšnější nabídkou bude nabídka, která
získá nejvyšší počet bodů.
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Hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií budou uvedeny v nabídce na krycím listě (příloha č. 1 této
zadávací dokumentace), hodnoceny budou zde uvedené hodnoty.
K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístí první v pořadí.
Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, může zadavatel vyzvat postupně k podpisu
smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s
jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky zruší.
5. Kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění dále uvedené kvalifikace.
Uchazeč prokazuje ve své nabídce splnění kvalifikačních předpokladů uvedených dále pod písmeny a) a
b) tohoto článku předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč požadované
kvalifikační předpoklady splňuje.
Vybraný uchazeč je povinen v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložit originály (či úředně
ověřené kopie) všech dokladů prokazujících kvalifikaci.
Kvalifikační předpoklad uvedený pod písm. c) tohoto článku je uchazeč povinen prokázat
požadovanými doklady již v rámci své nabídky.
Platnost výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z Živnostenského rejstříku a kvalifikačních předpokladů
uvedených pod. písm. a) tohoto článku, předkládaných vybraným uchazečem před podpisem smlouvy,
nesmí být starší 90 kalendářních dnů.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů:
a)
na úrovni základních kvalifikačních předpokladů podle zákona o veřejných zakázkách, § 53 odst. 1,
v celém rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč prokazuje splnění
těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že
uchazeč požadované předpoklady splňuje;

b)

na úrovni profesních kvalifikačních předpokladů prokazujících, že je:
1.
fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o
veřejných zakázkách, § 17, odst. o),
2.
podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu této veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení a vybraný dodavatel před podpisem smlouvy doloží:
ad 1.
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
ad 2.
doklad o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), v platném znění;

c)

na úrovni technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných dodávek,


a to nejméně jednu zakázku stejného či obdobného obsahu, jako je předmět plnění této veřejné
zakázky, tzn. výstavba nové budovy občanské vybavenosti nebo administrativně správní budova,
v min. hodnotě 2 950 tis. Kč bez DPH,
 a alespoň dvě stavební zakázky v min. hodnotě 2 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku,
realizace uvedených referenčních zakázek musí být dokončena nejdéle pět let před podáním
nabídky do tohoto zadávacího řízení.
Seznam významných dodávek musí být předložen v obsahovém souladu se vzorovým dokumentem
uvedeným v příloze č. 3 této zadávací dokumentace v předkládané nabídce.
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6. Obsah a předložení nabídky

6.1.

Obsah nabídky
V nabídce uchazeč předloží dále uvedené doklady, a to v tomto zpracování a pořadí:

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, celkovou nabídkovou cenou,
prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, ekonomické a finanční způsobilosti k realizaci zakázky,
datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře
uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (předložení je doporučené).
Čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace podle čl. 5 písm. a) a b) a seznam významných
dodávek podle čl. 5 písm. c) této zadávací dokumentace.
Doložení výpočtu nabídkové ceny položkovým rozpočtem (slepý rozpočet je součástí technické
dokumentace této veřejné zakázky).
Harmonogram realizace předmětu plnění po týdnech, včetně časového plánu, obsahující alespoň
základní údaje o dodávkách, montáži a instalaci. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu s
technickou dokumentací (viz příloha č. 4).
Zadavatel předpokládá, že předložený položkový rozpočet a harmonogram plnění v případě
realizace předmětu plnění budou závazné, a z tohoto důvodu budou také součástí smlouvy formou
přílohy (jako součást přílohy obsahující nabídku vybraného dodavatele).
Řádně doplněný a upravený návrh smlouvy o dílo uvedený v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace
a originálně podepsaný oprávněnou osobou. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na
základě plné moci, musí být ke smlouvě přiložena originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.
Upozornění pro uchazeče:
K podepsanému návrhu Smlouvy o dílo v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat ve Smlouvě
uvedené přílohy. Návrh Smlouvy o dílo bude součástí nabídky pouze v jednom výtisku.

6.1.6.

Nabídka bude dále obsahovat CD s Návrhem smlouvy v upravitelném formátu word. To
nevylučuje povinnost uchazeče předložit do písemné části nabídky návrh smlouvy v tištěné
podobě, řádně doplněný a zejména podepsaný oprávněnou osobou zadavatele.

6.1.7.

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.

6.1.8.

Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný
zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti.

6.1.9.

Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu, může to být
důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

6.2.

Způsob a termín předložení nabídky

6.2.1.

Uchazeči předloží svou nabídku do zadávacího řízení v písemné podobě, v českém jazyce, finanční
údaje musí být uvedeny v korunách českých, ve dvou písemných vyhotoveních, z toho jedno
vyhotovení bude obsahovat originální výtisky požadovaných dokladů, druhé vyhotovení bude
provedeno jako přesná a doslovná prostá kopie provedení originálního. Všechny stránky
v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů
příloh i jednotlivých listů smlouvy, budou svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo
dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.

6.2.2.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
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6.2.3.

Obálka s nabídkou bude označena nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení - Administrativněsprávní objekt TS ve Zruči nad Sázavou – NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře přesným označením uchazeče;
u právnické osoby bude uvedena obchodní firma společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon;
u fyzické osoby obchodní firma, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní
telefon.

6.2.4.

Obě písemná vyhotovení nabídky budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti
neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a
označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).

6.2.5.

Nabídka bude na krycím listu výtisku označeného „ORIGINÁL“, podepsána originálně osobou
oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

6.2.6.

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 26. 5. 2014 do 10:00 hod. jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím kurýrní služby, v označených
uzavřených obálkách na adresu:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou;
uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití
způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;

6.2.7.

2. osobně do podatelny zadavatele v místě jeho sídla na adrese Město Zruč nad Sázavou,
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou (viz. web zadavatele, nejpozději však do určeného
termínu pro podání nabídek.
Na nabídky doručené po termínu uvedeném v odst. 6.2.6. nebude brán zřetel, nebudou
kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč
neprodleně písemně zadavatelem informován.

7. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě návrhu
smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 5). Uchazeč do
předloženého návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro dokončení vzniku smlouvy (zejména
vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh
smlouvy v rámci předkládané nabídky. Uchazeč je oprávněn k návrhu smlouvy připojit návrh
vlastních smluvních podmínek, zapracovaných do návrhu Smlouvy o dílo uvedených v Příloze č. 5.
Využije-li uchazeč své výše uvedené oprávnění, budou jeho doplnění v návrhu smlouvy výrazně
vyznačena tak, aby byly zřetelně označené a viditelné v textu smlouvy. Nabídka uchazeče nesmí
přepisovat ani odstraňovat žádná z ustanovení uvedená v Návrhu smlouvy o dílo předloženém
zadavatelem, musí respektovat navržená smluvní ujednání a v žádné části nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele. Platební
podmínky jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy.
8. Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26. 5. 2014 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele, Město
Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, budova městského úřadu. Otevírání obálek jsou
oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou svá
oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče
na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast
uchazečů v počtu jedné osoby za každého uchazeče.
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9. Subdodavatelé
Zadavatel si vyhrazuje podmínku, že dodavatel nesmí pověřit subdodavatele výkonem činnosti v rozsahu
stavebních prací souvisejících s hlavní stavební výrobou.
V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, a zároveň
jím prokazuje svou kvalifikaci, předloží dále uvedené doklady:
 Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům, věcně vymezený.
 Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
 Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni
určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.
 Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který
prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní, a technické kvalifikace požadované touto
zadávací dokumentací po dodavateli.
V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky,
prostřednictvím kterého neprokazuje zároveň svou kvalifikaci, předloží dále uvedené doklady:
 Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům.
 Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
 Prohlášení podepsané subdodavatelem, o připravenosti subdodavatele k plnění určené věcně
vymezené části veřejné zakázky.
10. Požadavky na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 90 kalendářních dnů.
12. Jistota
Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistoty.
13. Prohlídkový den
Prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu 14. 5. 2014 od 9:00 hod. Sraz účastníků je v 9:00 hodin na
adrese místa plnění – před budovou stávajících technických služeb. Zadavatel žádá každého dodavatele,
který bude mít zájem o návštěvu a prohlídku v rámci prohlídkového dne, aby se registroval na
prohlídkový den nejpozději jeden den před, tzn. do úterý 13. 5. 2014 do 17:00 hod. na adrese
odpovědné osoby ve věcech zadávacích uvedené v čl. 1 této zadávací dokumentace (telefonicky, emailem apod.). V opačném případě bude prohlídkový den zrušen.
Zadavatel důrazně doporučuje návštěvu prohlídkového dne!
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14. Doplňující informace
16.1.

16.2.

16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou
dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to zveřejněním na své úřední desce
a webových stránkách administrátora veřejné zakázky www.maprojekt.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění smlouvy před jejím podpisem
v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé
formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat
změny, které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů o veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení
řízení.
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
Ve Zruči nad Sázavou, dne 2. 5. 2014
za zadavatele:
elektronicky podepsal
Mgr. Martin Hujer, starosta

Přílohy
Příloha č. 1a Krycí list
Příloha č. 3 Významné zakázky
Příloha č. 5 Smlouva

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče ke splnění
základních kvalifikačních požadavků
Příloha č. 4 Technická dokumentace veřejné zakázky
Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů
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