ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“)

Zadavatel
Název: JASPO – AUTODOPRAVA s.r.o.
Sídlem: Roudná 261, 392 01 Soběslav
IČ: 25175637

vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a dle Pravidel pro výběr
dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
s názvem

Stavební úpravy opravárenské haly za účelem
zlepšení tepelně technických vlastností

Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti strojní
dílny firmy JASPO-AUTODOPRAVA s.r.o.“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003426,
podpořeného z programu ÚSPORY ENERGIE – I. výzva, Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.
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1) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
JASPO – AUTODOPRAVA s.r.o.
Sídlo:
Roudná 261, 392 01 Soběslav
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25175637
Profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejnovani.cz/profil/jaspo-autodoprava-s-r-o
Statutární zástupce: Roman Pokorný
Telefon:
777 782 652
jaspo-auto@volny.cz
E-mail:
Kontaktní osoba zadavatele: Matěj Kubeš, tel. 778 712 999, e-mail: torilinvest.kubes@seznam.cz

Společnost pověřená realizací výběrového řízení:
Název společnosti: REGIO projekt, s.r.o.
Sídlo:
Pražská 223, 392 01 Tábor
IČ:
26090139
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba:
Šárka Tröglerová, DiS.
Telefon:
777 172 581
E-mail:
kroupova@regioprojekt.cz

2) Druh zakázky
Zakázka na stavební práce

3) Předmět plnění zakázky
Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

„Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických
vlastností“
a to podle projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy opravárenské haly s parc.
č. st. 491/1 v k.ú. Roudná nad Lužnicí, za účelem zlepšení tepelně technických vlastností“
zpracované projektantem Ing. Petrem Keslem, konstruktérské práce, se sídlem Šťáhlavice
76, PSČ 332 04 (zaměřené na stavební práce), f. Elektro-Technika-Služby s.r.o., se sídlem
Košín 50, PSČ 391 37 (zaměřené na elektroinstalace), a f. REVIT topné systémy, s.r.o.,
se sídlem Michalovicova 1832, Tábor, PSČ 390 02 (zaměřené na ústřední vytápění), podle
výkazu výměr (příloha ZD č. 3), a dále podle podmínek této zadávací dokumentace.
Jedná se o stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 za účelem zlepšení
tepelně technických vlastností ve stávajícím areálu firmy JASPO – AUTODOPRAVA s.r.o.
Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem EPS polystyrenem o tl. 160 mm
a minerální vatou o tl. 160 mm. Stávající okna budou zvětšena a nahrazena novými
plastovými okny s min. celkovým prostupem tepla Uw = 1,2 W/m2K, stávající vrata budou
nahrazena novými sekčními s min. celkovým prostupem tepla Uw = 1,2 W/m2K. Zhotovení
INVESTICE

DO

V AŠÍ

3/12

BUDOUCNOS TI

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nového zateplovacího podhledu pod stávající nosnou konstrukcí prefa ŽB vazníků
zastřešení z PUR panelů tl. 150 mm o U = 0,149 W/m2K kladených podélně s kotvením
k ocelovému roštu z válcovaných profilů v místě modulů. Stávající živičná krytina bude
navrhovanou technologií opravena se zaizolováním PVC fólií.
V objektu opravárenské haly dojde k výměně stávajících starých svítidel se sodíkovými
výbojkami 400W, směrových halogenových svítidel 1000W a zářivkových svítidel 2x58W
T8. Dojde k jejich nahrazení 18 ks svítidel se světelnými zdroji LED v kombinaci s řízením
výkonu osvětlení v závislosti na denní době.
V rámci stavebních úprav je navrženo vytápění haly teplovzdušnými soupravami se
zdrojem tepla dvojicí tepelných čerpadel vzduch - voda, doplněných o akumulační nádobu.
Regulace vnitřní teploty v hale bude ovládána prostorovým termostatem zapínáním
teplovzdušných souprav.
Specifikace tepelných čerpadel:

Řízení ve 4 stupních (každý cca 16,8 kW) o celkovém výkonu kaskády 62 kW při
A2/W35

Typ chladiva – R404A

Max. výstupní teplota topné vody je do 60 °C

Tepelné čerpadlo vzduch - voda pro venkovní instalaci se dvěma výkonovými stupni
16,8 kW při COP 3,6 EN 14511 (hermeticky uzavřený chladivý okruh s dvěma
kompresory typu Scroll) o celkovém topném výkonu 30,0 kW, COP 3,5 (A2/W35) dle
EN 14511, součástí dodávky tepelného čerpadla je integrovaná elektronická deska
pro pozvolný rozběh 38 A (požadavek na jistič C32)

Ekvitermní regulace se základními funkcemi: ohřev TV, 2 topných okruhů, kaskádní
řízení až 4 ks TČ, možnost zálohy provozních stavů za posledních 48 hodin.

Členění stavby:
Stavební objekty:

Stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 v k.ú. Roudná nad Lužnicí, za
účelem zlepšení tepelně technických vlastností
Inženýrské objekty:

Elektroinstalace

Vytápění
Podrobný popis předmětu zakázky včetně technické specifikace je uveden v projektové
dokumentaci na akci „Stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 v k.ú. Roudná
nad Lužnicí, za účelem zlepšení tepelně technických vlastností“, která je přílohou zadávací
dokumentace (příloha č. 5) a je uveřejněna na profilu zadavatele.

4) Předpokládaná hodnota zakázky
5.949.337,- Kč bez DPH
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5) Doba a místo plnění zakázky
Přepokládaná doba plnění:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění zakázky s ohledem na případné
prodloužení výběrového řízení.
Předpokládaný termín zahájení prací:
do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o dílo
Předpokládaný termín dokončení prací: nejpozději do 31. 7. 2018
Zadavatel požaduje aby montáž všech vjezdových roletových vrat byla dokončena
nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací, a montáž všech oken a zprovoznění vytápění byla
dokončena nejpozději do 30. 11. 2017.
Realizace stavby bude probíhat za provozu firmy. Uchazeč předloží ve své nabídce časový
harmonogram stavebních prací v rozdělení na jednotlivé týdny, jež bude přílohou smlouvy
na plnění zakázky. S vybraným uchazečem bude předložený harmonogram konkretizován
a upraven dle požadavků provozu.
Místo plnění zakázky:
Roudná [553018], pozemek parc. č. st. 491/1, kat. území Roudná nad Lužnicí [741591].
Stavebními úpravami stavby s parc. č. st. 491/1 budou dotčeny parcely s parc. č. 180/20,
180/24 a 180/34.

6) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní následující kvalifikační
předpoklady:
1. Splnění základní způsobilosti prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení
(vzor příloha č. 2), které musí být opatřené datem a podepsané oprávněným
zástupcem uchazeče.
2. Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje
b) Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky –
příslušné živnostenské oprávnění na svatební práce, elektroinstalace a instalace
topení
Výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění profesní způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Doklady předkládají uchazeči v kopiích.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění výše uvedených částí kvalifikace, mezi
které patří prokázání:

profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence) nebo
požadovaných zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.
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Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
poddodavatele, je povinen předložit jako součást kvalifikačních dokumentů písemný
závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikace za dodavatele. Obsahem
písemného závazku poddodavatele musí být společná a nerozdílná odpovědnost za plnění
zakázky společně s dodavatelem.

7) Obchodní podmínky
Veškeré obchodní a platební podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo
předkládaného zadavatelem zakázky (příloha ZD č. 4).
Uchazeč doplní do návrhu smlouvy jeho identifikační údaje, cenu díla ve struktuře cena díla
bez DPH, výše DPH a cena díla celkem včetně DPH, údaje týkající se dalších hodnotících
kritérií a další údaje vyznačené v návrhu smlouvy žlutě. Další úpravy návrhu smlouvy nejsou
ze strany uchazeče přípustné. Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

8) Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek
Stanovení technických podmínek:
Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí této
zadávací dokumentace jako příloha č. 5.
Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České
republice v době provedení díla. Technický dozor u výše uvedené stavby nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním propojená.
Odkaz na obchodní názvy:
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky
a kvalitativně srovnatelné řešení.

Stanovení požadavků na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění
specifikovaného předmětu zakázky v požadovaném termínu a kvalitě. Nabídková cena
musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla. Nabídkovou cenu lze překročit
pouze v případě změny DPH.
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Nabídková cena musí být zpracována po položkách výkazu výměr, který je součástí této
zadávací dokumentace jako příloha č. 3. Nabídková cena musí být dále vyčíslena v návrhu
smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí být stanovena v českých korunách ve struktuře celková cena bez
DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.
Prokáže-li se v budoucnu, při plnění zakázky, že položkový rozpočet neobsahuje všechny
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky
a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového
rozpočtu.

10) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídka:

bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě

nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

musí splňovat požadavky této zadávací dokumentace

musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka bude obsahovat:

kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha ZD č. 1) podepsaný oprávněnou
osobou uchazeče

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha ZD č. 2)

doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti podle čl. 7 této ZD

doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče (příloha ZD č. 4)

oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr (příloha ZD č. 3)

časový harmonogram stavebních prací v rozdělení na jednotlivé týdny

CD/DVD s naskenovanou kopií kompletní cenové nabídky i s podpisy.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby:

své nabídky zabezpečili proti manipulaci

všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky

všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
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Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

obsah nabídky

krycí list nabídky

čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti

návrh smlouvy o dílo

oceněný výkaz výměr

časový harmonogram stavebních prací v rozdělení na jednotlivé týdny

CD s naskenovanou kopií kompletní cenové nabídky i s podpisy.

11) Vysvětlení zadávacích podmínek, prohlídka místa plnění
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeči mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to písemně nebo
elektronickou poštou na adresu kroupova@regioprojekt.cz, kdykoliv v průběhu lhůty pro
podání nabídek, nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní osoba:
Šárka Tröglerová, DiS., tel.: +420 777 172 581, email: kroupova@regioprojekt.cz
Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel odešle nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel zveřejní včetně přesného znění žádosti stejně
jako zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele: https://www.vhodneuverejnovani.cz/zakazka/stavebni-upravy-opravarenske-haly-za-ucelem-zlepseni-tepelnetechnickych-vlastnosti a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým
uchazečům.

Prohlídka místa plnění:
Pověření zástupci uchazečů se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění této zakázky
a seznámit se s místními podmínkami, možnostmi přístupu, rozsahem a charakterem
stávajícího stavu.
Prohlídka místa plnění se uskuteční ve dvou termínech: 15. 5. 2017 a 22. 5. 2017
vždy od 9:00 hodin. Zájemci o zakázku se mohou zúčastnit kteréhokoliv z těchto dvou
termínů.
Sraz účastníků je vždy v sídle zadavatele Roudná 261, Soběslav. Kontaktní osobou
pro prohlídku je Matěj Kubeš, tel. 778 712 999.

INVESTICE

DO

V AŠÍ

8/12

BUDOUCNOS TI

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
12) Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek
Způsob a místo podání nabídek:
Nabídku lze podat:

osobně v pracovních dnech v době 7:00 – 15:00 hodin (v poslední den lhůty
pro podání nabídek, tj. 6. 6. 2017 do 16:00 hodin) na adresu sídla zadavatele Roudná
261, Soběslav

zasláním doporučeně poštovní zásilkou na adresu sídla zadavatele tak, aby byla
doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek:
nejpozději do 6. 6. 2017 do 16:00 hodin

Další podmínky k předložení nabídky:
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Stavební úpravy
opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností“ – NABÍDKA
NEOTVÍRAT.
Obálky musí být viditelně označeny adresou uchazeče, na kterou je možné oznámit
uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. 6. 2017 v 16:05 hodin na adrese sídla
zadavatele Roudná 261, Soběslav, v kanceláři jednatele společnosti, č. dveří 7.
Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

13) Zadávací lhůta
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů.

14) Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria hodnocení ekonomické výhodnosti
nabídky.
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Kritéria hodnocení:
Váha kritéria
(v %)

Č.

Kritérium hodnocení

1.

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)
Uchazeč uvede svou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami této
zadávací dokumentace. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek
komise posoudí nabídkovou cenu, zda není mimořádně nízká
ve vztahu k předmětu zakázky.

60

Záruční doba na tepelná čerpadla (v měsících)
Hodnocen bude počet měsíců záruční doba na tepelná čerpadla.
2. Minimální délka záruční doby je 60 měsíců. Maximální délka záruční
doby je 144 měsíců a doba nad tuto hranici už nebude předmětem
hodnocení.

15

3.

10

Rychlost zásahu servisu od nahlášení vady (v hodinách)
Záruční doba na stavební práce (v měsících)
Hodnocen bude počet měsíců záruční doba na stavební práce.
4. Minimální délka záruční doby je 60 měsíců. Maximální délka záruční
doby je 120 měsíců a doba nad tuto hranici už nebude předmětem
hodnocení.

5

Záruční doba na elektroinstalace (v měsících)
Hodnocen bude počet měsíců záruční doba na elektroinstalace.
5. Minimální délka záruční doby je 36 měsíců. Maximální délka záruční
doby je 60 měsíců a doba nad tuto hranici už nebude předmětem
hodnocení.

5

Záruční doba na vytápění (v měsících)
Hodnocen bude počet měsíců záruční doba na elektroinstalace.
6. Minimální délka záruční doby je 36 měsíců. Maximální délka záruční
doby je 60 měsíců a doba nad tuto hranici už nebude předmětem
hodnocení.

5

Způsob hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny podle následující bodovací metody:
Pro hodnocení jednotlivých kritérií použije komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.
Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného kritéria
ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, použije komise následujících vzorců:
a) U kritéria hodnocení, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (celková
nabídková cena, rychlost zásahu servisu od nahlášení vady):
Počet bodů kritéria hodnocení = hodnota minimální nabídky / hodnota
posuzované nabídky x 100
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b) U kritéria hodnocení, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (záruční doba
na tepelná čerpadla, záruční doba na stavební práce, záruční doba
na elektroinstalace, záruční doba na vytápění):
Počet bodů kritéria hodnocení = hodnota posuzované nabídky / hodnota
maximální nabídky x 100
Počet bodů přiřazených jednotlivým kritériím hodnocené nabídky komise vynásobí %
váhou jednotlivých kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto kritériím stanovil zadavatel
(viz kritéria hodnocení). Takto získané bodové hodnoty všech kritérií hodnocené nabídky
se poté sečtou.
Nabídky uchazečů seřadí komise dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to
od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.
V případě, že více uchazečů dosáhne shodné bodové hodnoty, rozhoduje pak nižší celková
nabídková cena.

15) Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna na
elektronickém profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejnovani.cz/zakazka/stavebniupravy-opravarenske-haly-za-ucelem-zlepseni-tepelne-technickych-vlastnosti po celou
dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Název registrovaného profilu veřejného zadavatele: JASPO – AUTODOPRAVA s.r.o.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč, který si vyzvedl zadávací dokumentaci a rozhodne se
účastnit výběrového řízení, zaslal kontaktní osobě Šárce Tröglerové, DiS., e-mailem
přihlášku k účasti ve výběrovém řízení. V přihlášce uchazeč uvede své identifikační údaje,
kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail) pro případ sdělení dodatečných informací
k zadávacím podmínkám.
Upozornění:
Oznámení o výsledku výběrového řízení zveřejní zadavatel bez zbytečného odkladu
na profilu zadavatele. V takovém případě se uveřejnění považuje za doručené všem
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16) Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:

Změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení, a to buď na základě žádosti
uchazeče o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Případné změny musí
neprodleně oznámit všem uchazečům.

Zrušit výběrové řízení:
a) zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
o
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
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nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky
zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení
vyloučeni všichni účastníci, nebo
o
byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení nebo zadávací
dokumentaci.
b) zadavatel může výběrové řízení zrušit bez zbytečného odkladu, pokud:
o
v průběhu výběrového řízení odpadly důvody pro pokračování v důsledku
podstatné změny okolností, která nastala po zahájení výběrového řízení a
kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani jí nezpůsobil (tj.
neobdržení veřejné podpory, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, bez ohledu na to,
zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv), nebo
o
vybraný účastník odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu
uzavření dostatečnou součinnost.
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacích,
ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
o



Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky
se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky, a to i v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku zrušil.
Vybraný dodavatel je povinen dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17) Přílohy k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:
1) Krycí listy nabídky
2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
3) Výkaz výměr
4) Návrh smlouvy o dílo
5) Projektová dokumentace na akci “Stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st.
491/1 v k.ú. Roudná nad Lužnicí, za účelem zlepšení tepelně technických vlastností”
V Roudné dne 3. 5. 2017
Za zadavatele:
Roman Pokorný, jednatel společnosti
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