ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zpracování nabídky veřejné zakázky

„Zateplení objektu Gymnázia Jana Nerudy,
Hellichova“
evidenční číslo ISVZUS: 7202010009932

Otevřené řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
Hellichova 457/3, 118 00 Praha 1
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1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy, Praha 1,

Hellichova 3
Sídlo:
Hellichova 457/3, 118 00 Praha 1
Právní forma:
příspěvková organizace
IČ:
70872767
DIČ:
CZ70872767
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele je RNDr. Juraj Liška
Tel.: 257 404 811, e-mail: liska@gjn.cz
Kontaktní osoba zastupující zadavatele ve věcech technických: Ing. Jan Dušek
Tel.: 257 404 811, e-mail: dusek@gjn.cz

2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení fasád včetně replik a repasí historických
okenních výplní objektu Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova.
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie (Fond soudržnosti) a ze Státního
fondu životního prostředí ČR (SFŽP).
Druh veřejné zakázky:
Kód CPV:
Místo plnění:

stavební práce
45000000 - 7

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy, Praha 1, Hellichova 3

Předpokládána hodnota v Kč bez DPH:

36 000 000,- Kč

Doba plnění:

předpokládané zahájení 15. května 2012
ukončení doby plnění: 26. srpna 2012

Předmět plnění:

Zateplení a stavební úpravy objektu včetně replik a repasí historických
okenních výplní

Předmět plnění spočívá v realizaci zateplení a stavebních úpravách objektu včetně replik a
repasí historických oken a je podrobně specifikován v druhé části zadávací dokumentace – viz
technické podmínky Zadávací dokumentace, druhá část.
3. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci a oznámení zadávacího řízení
3.1 Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností
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z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že
budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci,
může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel proto žádá uchazeče, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto
podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp.
procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona.
Námitku proti skutečnostem upraveným v zadávací dokumentaci lze podat nejpozději do 5
dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, a to v souladu s § 110 odst. 3 zákona.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními obecně závazných
norem.
3.2 Oznámení zadávacího řízení
Zadavatel v oznámení otevřeného řízení uveřejněného v Informačním systému o veřejných
zakázkách oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat tuto veřejnou zakázku
v tomto zadávacím řízení a současně je tímto vyzývá k podání nabídek a k prokázání
kvalifikace.
Zadávací projektová dokumentace bude uchazeči vydána na základě písemné žádosti do 4 dnů
od dne doručení žádosti uchazeče na adresu:
Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3, 118 00 Praha 1, Malá Strana, k rukám Ing. Jana
Duška, tel.: 602 684506, 257 404 811
Písemnou žádost o zadávací projektovou dokumentaci může též uchazeč podat
prostřednictvím e-mailu na adresu: dusek@gjn.cz
Písemnou žádost o dodatečné informace k vymezení předmětu plnění lze zaslat písemně na
adresu:
Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3, 118 00 Praha 1, Malá Strana, k rukám Ing. Jana
Duška, tel.: 602 684506, 257 404 811
4.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27. března 2012 v 9.00 hodin. Sraz je před objektem
Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
5.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat poštou nebo osobně do
vrátnice školy na adresu: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1,
Hellichova 3; 118 00 Praha 1, Malá Strana, Hellichova 457/3, a to v pracovních dnech Po – Čt
od 8,00 hod. do 16,00 hod., Pá od 8,00 hod. do 14,00 hod.
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Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat v uzavřené
obálce označené číslem a názvem veřejné zakázky „Zateplení objektu Gymnázia Jana
Nerudy, Hellichova“, označením „NEOTEVÍRAT“, a pod evidenčním číslem ISVZUS:
7202010009932.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp.
obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné
jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených
ochranných prvků.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. dubna 2012 ve 12,00 hodin.
6.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

6.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být v souladu s § 57
zákona. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním
orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Splnění kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona a
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel
povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a
současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je
v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě
dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním
předchůdcem dodavatele, jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.

Stránka 4

6.2 .

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 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, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního
rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán.
6.3.

Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1) písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni
dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6.4 .

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona.
Zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným
zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž
splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
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6.5.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel:
a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat 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 v zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b)
který 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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)
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d)
vůči jehož 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)
který není v likvidaci,
f)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g)
který 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)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)
který 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) zákona 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.
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j)
k)
l)

m)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu
který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro
rozhodování o veřejných zakázkách a
který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil
aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.5 písm. a) a
b) výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 90 dnů.
Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu 6.5 písm. f) prokazuje uchazeč
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
předložením čestného prohlášení. V případě, že uchazeč není plátcem spotřební daně, předloží
čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu 6.5 písm. h) prokazuje uchazeč
potvrzením příslušného orgánu či instituce.
Splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.5 písm. c) až e) a g) a i) až l) prokazuje
uchazeč čestným prohlášením. Z prohlášení musí být splnění těchto kvalifikačních
předpokladů zřejmé.
6.6. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
a)
podle ust. § 54 písm. a) zákona - předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b)
podle ust. § 54 písm. b) zákona - předložením dokladu o oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět
podnikání:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
c)
podle ust. § 54 písm. d) zákona - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992
Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve
znění pozdějších předpisů pro autorizovaný inženýr – obor pozemní stavby.
Doložit jednoho hlavního stavbyvedoucího (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby),
praxe min. 5 let.
6.7.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Požadavky zadavatele na splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a
způsob jejich prokázání je řešen, pro svůj rozsah v kapitole 7 těchto podrobných podmínek.
Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel může doklady požadované
zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy, pokud
s těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace
požadovaného zadavatelem.
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6.8.

Technické kvalifikační předpoklady

Požadavky zadavatele na splnění technických kvalifikačních předpokladů a způsob jejich
prokázání je řešen, pro svůj rozsah v kapitole 8 těchto podrobných podmínek.
Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel může doklady požadované
zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy, pokud
s těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace
požadovaného zadavatelem.
6.9.

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění
kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace,
s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno
vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným
zadavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti
v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
6.10. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (§127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace,
přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné
zakázky.
6.11. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139
zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52).
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů,
splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za
prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění
kvalifikace stanovené zadavatelem.

Stránka 8

Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné
splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, uchazeč je
povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem
certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených
zadavatelem.
7.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané
skutečnosti:
7.1.

Pojistná smlouva

Podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad
předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Konkrétně pak zadavatel požaduje doklad o pojištění, za který zadavatel požaduje výhradně
pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti
uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom
stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného
pojištění činila min. 30 mil. Kč s max. spoluúčastí zájemce 30 tis. Kč. Pojistnou smlouvu
lze nahradit osvědčením či certifikátem vydaným pojišťovnou, ze kterého jsou patrné
požadované údaje.
7.2.

Výkaz celkového obratu uchazeče

Uchazeč prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu Podle ust. §
55 odst. 1 písm. b) předložením požadovaných údajů a to ve formě poslední zpracované
rozvahy podle zvláštních právních předpisů, ze které je patrné, že zájemce dosáhl za poslední
3 účetní období kladného hospodářského výsledku.
Podle ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže kvalifikační předpoklad předložením
údajů o celkovém obratu dodavatele zjištěného podle zvláštních právních předpisů a obratu
dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (realizace staveb občanské
vybavenosti), a to za poslední 3 účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později nebo
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí,
předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení
příslušné činnosti.
Uchazeč předloží shora požadované údaje o dosaženém obratu ve formě čestného prohlášení,
přičemž toto nesmí být učiněno s datem starším než je datum oznámení veřejné zakázky.
Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby v žádném ze
sledovaných účetních období neklesl celkový obrat uchazeče pod limit ani obrat za plnění
dosažená s ohledem na předmět veřejné zakázky pod limit 30 mil. Kč (v každém jednotlivém
roce).
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8.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:
8.1. Seznam významných stavebních prací
Podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona dodavatel předloží seznam významných stavebních
prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly tyto stavební práce realizovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly tyto stavební práce realizované jiné osobě než
veřejnému zadavateli.
Za realizaci významných stavebních prací zadavatel považuje stavby obdobného charakteru
(tj. školské stavby) v rozsahu předmětu plnění zakázky.
Seznam významných stavebních prací je dodavatel povinen předložit strukturovaně (v podobě
tabulky), kde budou uvedeny následující údaje:
a) objednatel (osoba, v jejíž prospěch byl výkon v oblasti týkající se předmětu plnění
veřejné zakázky prováděn) včetně kontaktu (tel., fax, e-mail)
b) seznam provedených stavebních prací
c) rozsah zakázky v Kč za celkové plnění
Osvědčení vyhotovené objednatelem o realizaci významných stavebních prací musí
obsahovat zhodnocení kvality.
Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel doložil
stanoveným způsobem 3 stavební práce s finančním objemem ve výši min. 20 mil. Kč a 2
stavební práce s finančním objemem ve výši min. 10 mil. Kč bez DPH za každou stavební
práci, z toho alespoň 3 stavby prováděné za provozu školy (objektu).
Zadavatel stanoví, že při hodnocení splnění kvalifikace přihlédne pouze k seznamům a
osvědčením, která splňují shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele.
8.2.

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele

Podle ust. § 56 odst. 3 písm. e) zákona dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad
předložením čestného prohlášení o průměrném ročním počtu zaměstnanců za poslední tři
roky. Průměrný roční počet zaměstnanců musí být minimálně 30 osob.
8.3.

Zajištění kvality a bezpečnosti prací

Podle ust. § 56 zákona - zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady systému řízení
jakosti pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Dále zadavatel požaduje
doložení řešení systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí a systému
managementu BOZP. Zadavatel uzná doklady vydané v členském státě Evropské unie a uzná
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rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti, systému řízení vlivu na
životní prostředí a systému managementu BOZP.
9.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH a nabídková cena bez DPH
včetně rezervy, samostatně bude uvedeno DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše
přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v položkové cenové kalkulaci včetně rezervy na
nepředpokládané náklady ve výši 10% z celkové ceny díla. Čerpání rezervy a její fakturace
bude možné pouze s písemným souhlasem zadavatele. Výše nabídkové ceny musí být
garantována po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně
plnění předmětu veřejné zakázky nebo v případech požadovaných víceprací písemně
odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
Všechny položky zadávacího výkazu výměr musí být oceněny, neocenění některých položek
bez patřičného vysvětlení může být důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
Položky zařazené a oceněné navíc oproti zadávacímu výkazu výměr musí být výrazně
označeny a okomentovány.
V případě, že některé položky výkazu výměr obsahují název výrobku konkrétního výrobce
(např. v elektroinstalaci rozvaděč firmy Schrack nebo obklad firmy Rako) zadavatel
s odkazem na § 46 zákona upozorňuje, že uchazeč má v této položce ocenit použití výrobku
mající technické a kvalitativní parametry na úrovni výrobku použitého v názvu položky.
Soutěžit se bude nejnižší nabídková cena včetně rezervy bez DPH.
10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za komplexní plnění veřejné zakázky v
souladu s předmětem plnění veřejné zakázky a s podmínkami výzvy, a to v absolutní částce v
českých korunách (v návrhu smlouvy a v rámci vyplněného položkového rozpočtu).
Cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele činí:
 Základní cena bez DPH celkem
 Rezerva 10 % ze základní ceny bez DPH
 Cena bez DPH celkem
 DPH 20 %
 Celková cena včetně DPH
Soutěžit se bude nejnižší nabídková cena včetně rezervy bez DPH.

………,- Kč
………,- Kč
………,- Kč
………,- Kč
………,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše
schváleného rozpočtu HMP pro rok 2012. V případě nezajištění celkového finančního krytí
akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla
vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných
daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
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11. Technické podmínky – vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmět plnění spočívá v zateplení a stavebních opravách objektu Gymnázium Jana Nerudy,
Praha 1, Hellichova 3, v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem akce „Zateplení
objektu Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova“.
12. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo (i v elektronické podobě), doplněný na
vyznačených místech, který po obsahové stránce musí odpovídat podmínkám soutěže,
zadávací a projektové dokumentaci a vlastní nabídce a opatří jej podpisem osoby oprávněné
k těmto úkonům.
Obchodní podmínky včetně platebních podmínek, které budou obsahem smluvního ujednání
s uchazečem (uchazeč je může vůči sobě zpřísnit):
1. Součástí díla jsou dále i následující jednání, práce a ostatní náklady:







projednání dopravních opatření a povolení záboru veřejného prostranství včetně nákladů
s tím spojených
jednání o odpojení a napojení sítí s jejich správci
další náklady včetně poplatků za práce spojené s realizací stavby zhotovitelem
další náklady na zařízení staveniště včetně potřebných médií
atesty materiálů, zkoušky a revize, měření (včetně hluku), provozní předpisy a řády,
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
veškeré průzkumy event. potřebné ve fázi realizace

Předmětem plnění zhotovitele je rovněž dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu.
2. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky z přejímacího řízení předávané části a z
kolaudace nejpozději do 30 dnů.
3. Zhotovitel zkontroloval výkazy výměr, doplnil typy a značky oceněných výrobků a
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci
bez ohledu na to, zda jsou uvedeny pouze slovně nebo pouze graficky, nebo pouze číselně.
4. Zhotovitel zkontroloval předanou projektovou dokumentaci a prohlašuje, že za cenu
stanovenou touto smlouvou jako maximální, provede a předá dílo objednateli kompletní.
5. Platební a fakturační podmínky:
5.1. Smluvní strany se dohodly na financování stavby formou dílčího zdanitelného plnění.
Zhotovitel bude vystavovat objednateli dílčí daňové doklady (dále jen faktury) na základě
skutečně provedených prací měsíčně. Zjišťovací protokol skutečně provedených prací
potvrzený objednatelem bude vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním.
5.2. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou zhotovitel
vystaví objednateli. Konečná faktura bude provedena jako součet všech dílčích faktur s
dofakturací prací za poslední etapu výstavby po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
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5.3. Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového
dokladu.
5.4. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně
účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v prodlení se
zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta
splatnosti ode dne doručení (odevzdání) opraveného dokladu objednateli. Den předání a
převzetí dílčí části díla je dnem dílčího zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.
5.5. Oprávněně vystavené a doložené faktury mají splatnost 60 dnů od doručení na adresu
objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.
6. Zhotovitel předá při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného
stavu
 doklad o uložení odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné
 veškeré doklady o provedených zkouškách, měřeních, testech a revizích potřebných pro
kolaudaci nebo požadovaných projektem, platnými předpisy a normami a atesty použitých
materiálů
 geodetické zaměření průběhu předmětných inženýrských sítí
Pokud zhotovitel tyto doklady nepředá, nepovažuje se přejímací řízení za zahájené podle této
smlouvy.
7. Smluvní pokuty:
7.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, uhradí objednateli smluvní
pokutu 1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7.2. Smluvní pokuta za pozdní odstranění vad a nedodělků uvedených v písemném zahájení
nebo ukončení přejímacího řízení předávaného díla a kolaudace se stanoví na 10.000,- Kč za
každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení.
8. Dílo, nebo jeho část, je ve vlastnictví objednatele, nebezpečí škody na něm nese až do
ukončení přejímacího řízení (po kolaudaci) zhotovitel. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje
předložit objednateli nejpozději do 15-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy doklad o uzavření
pojistné smlouvy o stavebním a montážním pojištění díla proti všem nebezpečím, přičemž
pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch objednatele.
9. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze
smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo
opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení
a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.
Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana,
které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů,
kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém
případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět
smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.
Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. 344 a násl. obchodního zákoníku.
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13.

Závazný bezpodmínečný příslib banky

Zadavatel vyžaduje při provádění veřejné zakázky vybraným uchazečem bankovní záruku za
řádné plnění uchazeče, a to zejména za dodržení smluvních podmínek, řádného plnění
smlouvy, kvality a termínů plnění veřejné zakázky a dostatečné zázemí k plnění veřejné
zakázky ve výši 1.000.000,- Kč.
Veškeré náklady spojené se řízením a obstaráváním bankovní záruky musí být zahrnuty
v nabídkové ceně uchazeče, její dodatečné navyšování z titulu požadovaných záruk za plnění
není přípustné.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil jako součást nabídky originál závazného
bezpodmínečného příslibu banky, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že je v případě uzavření
smlouvy s uchazečem připravena poskytnout bankovní záruku ve smyslu čl. 12 odst. 4
závazných obchodních podmínek (část 3 zadávací dokumentace) ve výši 1.000.000,- Kč
formou záruční listiny výhradně ve prospěch zadavatele (objednatele) veřejné zakázky jako
oprávněného. Platnost závazného příslibu banky musí být nejméně do konce lhůty, po kterou
je uchazeč svoji nabídkou vázán prodloužené o 14 dnů.
Příslib musí obsahovat nejméně tyto údaje:
a) obchodní firmu a sídlo banky
b) obchodní firmu a sídlo klienta (uchazeče)
c) výši závazně přislíbené záruky
d) účel závazně přislíbené záruky
e) označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky
14. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
14.1. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně
v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného
řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných
dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen
názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem o tom, zda se jedná o
originál nebo kopii.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém
jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být
podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál
nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženy v nabídce.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
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Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.
Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené
kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či
přílohu některý samostatný, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné,
aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze tehdy, je-li
číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.
Posledním listem každého svazku musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový
počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy nečíslované, tak listy, které
jsou součástí samostatně číslovaného celku. Součástí prohlášení musí být seznam
nečíslovaných listů (dokladů) a vložení samostatně číslovaných celků.
14.2.

Elektronická verze nabídky

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD – ROM, který musí obsahovat návrh smlouvy.
Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a předmětu zakázky.
14.3. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání
splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů
k prokázání splnění kvalifikace uchazeče:
a) identifikační údaje o uchazeči a prohlášení ve smyslu § 68 odst. 2 zákona
b) obsah svazku,
c) doklad o poskytnutí jistoty,
d) smlouva o sdružení, resp. jiná obdobná listina,
e) doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
f) doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů
g) doklady o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,
h) doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,
i) návrh smlouvy
j) ostatní součásti nabídky
k) věcné a formální připomínky uchazeče,
l) prohlášení o počtu listů.
Výše specifikované jednotlivé části svazku nabídky musejí být zřetelně označeny
předělovými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rovněž očíslovány a započteny do
celkového počtu listů v nabídce.
14.4.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (viz bod 4 této výzvy) a končí po 6
měsících.
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15.

Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

15.1. Výše a způsob poskytnutí jistoty
Jistota ve výši 700.000,- Kč (slovy sedm set tisíc korun českých) může být uchazečem
poskytnuta ve formě záruční listiny (bankovní záruky) nebo složena na bankovní účet
zadavatele.
Výkon práva z poskytnuté jistoty – Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech
uvedených v ust. § 67 odst. 6 ZVZ.
15.2. Poskytnutí jistoty formou složení částky na bankovní účet zadavatele
V případě složení jistoty formou bankovního převodu je bankovní spojení na zadavatele –
číslo bankovního účtu: 2001230018/6000, jako variabilní symbol bude uvedeno IČ
uchazeče, v textové poznámce pro příjemce bude uveden název uchazeče. Částka musí
být připsána na účet zadavatele nejpozději dne 12. dubna 2012.
15.3. Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky
Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky její platnost musí začínat nejpozději posledním
dnem lhůty pro podání nabídek a nesmí být kratší než zadávací lhůta.
Nakládání s bankovní zárukou – V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky se
neplatní ust. § 67 odst. 2 ZVZ. Zadavatel bankovní záruku tedy „neuvolňuje“, tj. nevrací
uchazeči originál záruční listiny ani v případech uvedených v ust. § 67 odst. 2 pod písmeny a)
až c) ZVZ.
Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavateli nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek je originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele
jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli
plnění až do výše zaručené částky bez dokladu a bez námitek po obdržení první výzvy
zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími
podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3
zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy
podle § 82 odst. 3 zákona.
Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může
uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče
vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí
jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.
16.

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami, které budou zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek,
proběhne dne 13. dubna 2012 v 9,00 hodin v budově Gymnázia Jana Nerudy, Hellichova
457/3, 118 00 Praha 1, Malá Strana.
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Otevírání obálek se mají právo účastnit členové hodnotící komise jmenované zadavatelem a
dále 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek
a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
17.

Využití subdodavatelů pro plnění zakázky

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské
Unie (Fond soudržnosti) a ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Zdůrazňujeme
proto zejména podmínku SFŽP, související s přijatelným objemem subdodávek.
Uchazeč uvede v nabídce seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění
dané zakázky, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH
a v procentech (viz příloha č. 1). Záměr využít při plnění zakázky subdodavatele bude
potvrzen osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vyplněná příloha č. 1 bude
v nabídce uvedená i v případě, že uchazeč provede celé dílo vlastními kapacitami.
Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout maximálně 30% z objemu
stavebních nákladů akce. Dle Implementačního dokumentu OPŽP a vyjádření zástupců
Státního fondu životního prostředí se do objemu subdodávek nezapočítává materiál
instalovaný subdodavatelskou firmou, ale pouze jeho montáž. Dodavatel, který podá nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž
zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodá nabídku v zadávacím řízení, však může být
subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení (viz § 69 odst. 2 zákona č.
137/2006 Sb.).
18.

Práva zadavatele

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
1. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení ve smyslu § 84 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
2. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,
3. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
4. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.

V Praze dne 19. března 2012

RNDr. Juraj Liška, ředitel
v.r.
za zadavatele
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Příloha č. 1
Subdodavatelský systém
podíl v %

podíl v tis. Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI

..........%

................... tis. Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ SUBDODAVATELI CELKEM

..........%

.................. tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH:
Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh subdodávky:

............................................................................................

........................................................

............................................................................................

........................................................

IČ: ......................................................................................

.......... %

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh subdodávky:

............................................................................................

........................................................

............................................................................................

........................................................

IČ: ......................................................................................

.......... %

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh subdodávky:

............................................................................................

........................................................

............................................................................................

........................................................

IČ: ......................................................................................

.......... %

........................ tis. Kč

........................ tis. Kč

........................ tis. Kč

.............................................................................
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče
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