Zadávací dokumentace
„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice;
Etapa II“

Veřejný zadavatel:

Obec Čížkrajice
sídlo: Čížkrajice 13, 374 01 Čížkrajice
IČO: 00581674
právní forma: Obec
zastoupený: Ing. Petrem Skamene, starostou obce

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „Zákon“)
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Zadavatel:

Obec Čížkrajice

Sídlo:

Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny

IČO:

00581674

Zastoupený:

Ing. Petrem Skamene, starostou

Tel.:

+420 602 379 484

E-mail:

obec@cizkrajice.cz

Profil zadavatele:

http://cizkrajice.profilzadavatele.cz/

Pověřenou (a kontaktní) osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení je:
Pověřený:

Ing. Viktor Hintnaus

Sídlo:

Volejbalistů 1879/2, 370 01 České Budějovice

Kancelář:

Lannova tř. 205/16, 370 01 České Budějovice

Email:

vhintnaus@gmail.com

Tel.:

+420 777 617 291

Tato zadávací dokumentace je podkladem pro podání nabídek dodavatelů v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či
podmínky neuvedené v této zadávací dokumentaci či ve výzvě o zahájení zadávacího řízení se řídí
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon”).
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v
této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.
Uchazeč je povinen si před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, podmínky, termíny
a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a řídit se jimi. Údaje uvedené v zadávacích podmínkách
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč
povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.
II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka dle Zákona
Předmět veřejné zakázky: stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je nová výstavba budovy obecního úřadu v Čížkrajicích (resp.
víceúčelového objektu občanské vybavenosti). Jedná se o druhou etapu výstavby, která je rozdělena do
sedmi částí. Tyto části jsou:
1) Střecha
2) Výplně otvorů
Stránka 2 z 11

3) Elektroinstalace
4) Vzduchotechnika, zdravotní instalace a vytápění
5) Vnitřní omítky
6) Dokončení stavby
7) Zpevněné plochy a venkovní úpravy
Projektová dokumentace přesně popisující celý objekt je přílohou č. 6. Stavební části, které se týkají
zakázky, přesně vymezuje daný výkaz výměr. Autorem projektové dokumentace je:
Ing. Zdeněk Fischer, Mírová 1080, 374 01 Trhové Sviny (IČ: 65057295, ČKAIT: 0101256)
Projektový ateliér Hronek & Fischer U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice, tel.: 386 352 546
Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem v Trhových Svinech a je rovněž obsaženo
v příloze č. 6.
Záměrem investora je realizace díla od června do listopadu 2021. Termín dokončení celé stavby je 15.
11. 2021. Každá z částí má definován svůj harmonogram. Závazné termíny dokončení jsou:
A) Střecha: 15. 7. 2021
B) Výplně otvorů: 31. 7. 2021
C) Elektroinstalace: 30. 10. 2021
D) Vzduchotechnika, zdravotní instalace a vytápění: 15. 11. 2021
E) Vnitřní omítky: 31. 7. 2021
F) Dokončení stavby: 30. 9. 2021
G) Zpevněné plochy a venkovní úpravy: 15. 11. 2021

Součástí předmětu plnění této zakázky jsou také následující činnosti:
− Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho
konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením
fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele.
− odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených
názvem zakázky,
− zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a
dokončení realizace zakázky,
− dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací,
− dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky,
− uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky,
příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím realizace předmětné
části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.
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− vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek

Technické a kvalitativní podmínky:
Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými
evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít
ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací
obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR
a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Poddodavatelé:
Uchazeč v souladu s § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, provede veřejnou zakázku osobně
nebo ji nechá provést pod svým osobním vedením. Vybraný uchazeč bude v souladu s občanským
zákoníkem odpovídat za práci provedenou (pod)subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Uchazeč je
povinen uvést ve své nabídce seznam poddodavatelů.
III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena pro každou část samostatně:
1) Střecha: 2 122 190 Kč
2) Výplně otvorů: 701 795 Kč
3) Elektroinstalace: 487 855 Kč
4) Vzduchotechnika, zdravotní instalace a vytápění: 1 309 865 Kč
5) Vnitřní omítky: 574 230 Kč
6) Dokončení stavby: 3 577 860 Kč
7) Zpevněné plochy a venkovní úpravy: 502 829 Kč

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení či jeho část z důvodů uvedených v § 127 odst. 2.
písm. d) Zákona, a na tomto místě informuje účastníky, že za důvody hodné zvláštního zřetele, tedy
důvody ekonomické dle Zákona bude považovat i situaci, kdy nejlevnější účastník bude mít cenu vyšší,
než je předpokládaná hodnota zakázky – za této situace si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací
řízení.

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný datum zahájení prací:

4. 6. 2021, jednotlivé části viz výše-

Datum ukončení prací:

celá stavba 15. 11. 2021, jednotlivé části viz výše
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Místo realizace: Čížkrajice, parc.č. 109/6, 2358/6, 188 a 3183/3
Termíny zahájení prací je orientační a závisí rovněž na průběhu zadávacího řízení a dalších
organizačních skutečnostech na straně zadavatele.
Prohlídku místa plnění nebude zadavatel organizovat vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupné
prostory.

V. Klasifikace veřejné zakázky
Kód CPV: 45000000-7 Stavební práce
VI. Kritéria pro hodnocení nabídek
Každá ze sedmi částí bude hodnocena zvlášť. Všechny podané nabídky budou hodnoceny podle
kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená
v návrhu smlouvy o dílo. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je
specifikován v čl. 9. zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.
Účastník může podat svou nabídku pro libovolný počet částí této veřejné zakázky.
Nicméně zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky pro jednotlivé části!
Maximální počet nabídek je tedy sedm, minimální počet nabídek je jedna.

VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Při předkládání požadovaných dokladů se účastníci řídí ustanovením § 45 Zákona.
Účastníci mohou svou kvalifikaci a způsobilost v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat rovněž jednotným evropským osvědčením, výpisem ze systému certifikovaných
dodavatelů, či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Požadavky zadavatele, jejichž splnění
nelze prokázat předložením těchto seznamů (certifikátů), je dodavatel povinen prokázat předložením
požadovaných dokladů.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 53 odst. 4 Zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího řízení
povinen postupovat dle § 88 Zákona.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
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A) Základní kvalifikační předpoklady:
Podmínky základní způsobilosti stanovené v § 74 odst. 1 zákona splňuje dodavatel, který:
-

-

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se nenachází v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel musí splnit základní kvalifikační předpoklady a může prokázat jejich splnění předložením
čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat v této věci
za dodavatele nebo jeho jménem. Dodavatel může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je
Přílohou č. 4 výzvy.
Zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení dokladů prokazujících splnění podmínek základní
způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona. Jejich nepředložení bude důvodem k vyloučení účastníka ve smyslu
ust. § 122 odst. 5 zákona.
B) Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu části veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na daný typ činnosti.
Dodavatel musí splnit profesní kvalifikační předpoklady a může prokázat jejich splnění předložením
čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat v této věci
za dodavatele nebo jeho jménem. Dodavatel může použít vzoru čestného prohlášení, který je Přílohou
č. 4 výzvy.
Vybraný dodavatel je povinen doložit doklady prokazující kvalifikaci, a to před uzavřením smlouvy,
pokud již nejsou součástí nabídky. Pokud účastník požadované doklady nepředloží, bude vyloučen dle
§ 122 odst. 5 zákona.

C) Technické kvalifikační předpoklady:
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Splnění technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel předložením seznamu významných
zakázek na stavební práce provedených za posledních 5 let, v němž musí doložit, že v tomto období
provedl min. 2 zakázky odpovídající předmětu části veřejné zakázky minimálně ve výši:
1) Střecha: 1 400 000 Kč
2) Výplně otvorů: 450 000 Kč
3) Elektroinstalace: 300 000 Kč
4) Vzduchotechnika, zdravotní instalace a vytápění: 800 000 Kč
5) Vnitřní omítky: 350 000 Kč
6) Dokončení stavby: 2 000 000 Kč
7) Zpevněné plochy a venkovní úpravy: 350 000 Kč
(ceny bez DPH)
Dokládaná reference může být samostatnou referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční
zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč upřesnit.
Tento seznam musí obsahovat identifikační údaje objednatele včetně telefonického a emailového
kontaktu, cenu, dobu a místo provádění dodávek a údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně
a odborně. Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatelem uvedené informace prověřit. Dodavatel může pro
prokázání technických kvalifikačních předpokladů použít vzoru seznamu významných zakázek, který
je Přílohou č. 5 výzvy, což zadavatel doporučuje.

Dodavatel může prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů i jinými rovnocennými
doklady v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (zejména smlouvou s objednatelem a
dokladem o uskutečnění plnění dodavatele).

VIII. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou
vymezeny v daném návrhu smlouvy (Příloha č. 2). Účastník do obchodních podmínek doplní údaje
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje a nabídkovou cenu a popřípadě
další údaje), a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
Účastník zejména vybere v textu žlutě označeném ty části veřejné zakázky, do kterých podává
svou nabídku. Do návrhu smlouvy doplní svou nabídkovou cenu, samostatně pro každou část VZ.
Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka o veřejnou zakázku podepsán statutárním orgánem nebo
osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem účastníka.
Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy
účastníka o veřejnou zakázku. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy o dílo, popřípadě
nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a
nabídka účastníka je v takovém případě neúplná.
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Vítězný dodavatel musí před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli (zadavateli) písemný
doklad, který prokazatelně dokládá uzavření smlouvy o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem své činnosti ve výši součtu všech nabídkových cen dodavatele, které vykonává v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen mít toto pojištění sjednáno po celou dobu
platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující
se k předmětu plnění.

IX. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková pro každou část veřejné zakázky (a nejvýše
přípustná) a bude zahrnovat veškeré náklady na plnění části veřejné zakázky, jak je popsána
v zadávacích podmínkách, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním
veřejné zakázky. Veškeré související náklady (tj. VRN, náklady na zařízení staveniště, geodetické
zaměření apod.) budou zahrnuty do ceny stavebních objektů.
Nabídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena
včetně DPH.
Uchazeč doloží do nabídky příslušný oceněný výkaz výměr, který je součástí Projektové
dokumentace). Všechny položky uchazeč nacení včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s plněním veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za kontrolu součtu položkových cen
v jím vypracovaném rozpočtu.

X. Způsob podání nabídek
Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 Zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě, výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN") na adrese
https://nen.nipez.cz/. Nabídky je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro které
jsou nabídky zpracovány.
Níže zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
NEN:
Pro podání nabídky prostřednictvím NEN je nutná registrace dodavatele do tohoto systému. Žádost o
registraci musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli
potřebnou registraci, protože registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému,
který registraci provede nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení úplné žádosti o registraci.
Registrace není zpoplatněna. V případě potřeby je pro dodavatele přístupná příručka „Registrace do
NEN
pro
dodavatele
a
zadavatele",
která
je
dostupná
na
adrese:
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky .
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo PNG. Systém NEN podporuje přílohy do maximální
velikosti 100 MB na jeden soubor. Větší přílohy musí být rozděleny do samostatných souborů pomocí
ZIP algoritmu.
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Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si ověřili kompatibilitu svého zařízení s požadavky na hardware
a software pomocí testovací komponenty dostupné na adrese: https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 Zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel.
Šifrování nabídek prostřednictvím veřejného klíče
Zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 Zákona poskytl dodavatelům veřejný klíč (certifikát), potřebný k
zašifrování nabídky v NEN (klíč je veřejně dostupný u předmětné veřejné zakázky v Národním
elektronickém nástroji).
Dodavatel si veřejný klíč uloží ve svém počítači a při podání nabídky bude v rámci NEN vyzván k jeho
vložení. Veřejný klíč se vkládá formou přiložení souboru.
Zadavatel upozorňuje, že nabídky, které nebudou výše uvedeným způsobem šifrovány, nebude
zadavatel v souladu s § 28 odst. 2 Zákona považovat za řádně podané a nebude k nim vůbec přihlížet.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele a doporučuje
dodavatelům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby nabídka byla
podána ve lhůtě dle čl. 11 ZD (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje NEN
po nahrání všech příloh).
Seznam dokumentů, které musí nabídka obsahovat:
1) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče,
opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Do krycího listu účastník
doplní všechny části veřejné zakázky, do kterých podává svou nabídku;
2) Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými
zadavatelem v zadávací dokumentaci. (Stačí vyplnit jedenkrát i v případě, že se uchazeč hlásí
do více částí VZ, v textu vybere účastník relevantní části VZ);
3) Oceněný příslušný položkový rozpočet (viz dokumenty v .xls v Příloze č. 6 ZD);
4) Doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti (lze nahradit čestným
prohlášením; stačí vyplnit jedenkrát i v případě, že se uchazeč hlásí do více částí VZ);
5) Doklady prokazující splnění podmínek profesní způsobilosti (lze nahradit čestným
prohlášením, stačí vyplnit jedenkrát i v případě, že se uchazeč hlásí do více částí VZ).
6) Doklady prokazující splnění kritérií technické kvalifikace (lze nahradit vyplněním tabulky –
příloha č. 5 ZD);
7) Seznam poddodavatelů.
XI. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí 18.5. 2021 v 10:00.

XII. Zadávací lhůta
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Zadávací lhůta činí čtyři měsíce a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek.

XIII. Výhrady zadavatele
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou dodavatelé sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně, a to i v případě, pokud
nebude mít řádně zajištěno financování veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční
kontroly.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani další dělení jednotlivých částí zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
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XIV. Komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Ing. Viktorem Hintnausem. Tato
osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím
řízením s výjimkou činností uvedených v § 43 odst. 2 zákona.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení bude probíhat elektronicky, s tím, že
je preferována komunikace prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), případně
prostřednictvím datové schránky.

XV. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 4 Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
Příloha č. 5 Seznam významných zakázek
Příloha č. 6 Projektová dokumentace

V Českých Budějovicích 2. 5. 2021

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Hintnaus
Viktor Viktor
Datum:
2021.05.02
Hintnaus 17:56:25 +02'00'

Ing. Viktor Hintnaus
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