MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/10485/2021/INV/Jo
V Bohumíně 11. 3. 2021

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace
(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)
„Příprava území - lokalita Petra Cingra – komunikace, sítě a hřiště“
Zadavatel: Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800
Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177
e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo
Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242
e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz
Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD:
Ing. Ivan Šnapka, ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O., Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko
Ing. Jaroslav Gavlas, Opavská 768/99, 70800 Ostrava - Poruba
Ing. Miroslav Knápek, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Vyškovice
Ing. Magda Cigánková Fialová a Ing. Romana Šašinková, krajinářská architektka ČKA,
Českobratrská 7, 702 00 Ostrava
Ing. Jaroslav Holáň, Amper design, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v
rámci otevřeného podlimitního řízení zveřejněného podle Zákona č. 134/2016 Sb., § 56, o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
Práva a povinnosti v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným Zákonem
o zadávání veřejných zakázek v platném a úplném znění.
Druh řízení: otevřené podlimitní řízení
CPV: 45000000-7
Druh zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 61.199.411,30 Kč bez DPH
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I.

Předmět veřejné zakázky

I.1. Realizace díla „Příprava území Lokalita P. Cingra ve Starém Bohumíně“ obsahuje veškeré
stavební práce a dodávky spojené s vybudováním nových komunikací a výhyben, vybudování
kanalizace dešťové, kanalizace splaškové, vodovodu, plynovodu vč. přípojek, vybudování
veřejného osvětlení, vybudování dětských hřišť, přípojky pro čerpací stanici, dále realizace
svislého a vodorovného dopravního značení a další související přípravné a stavební práce,
které budou sloužit jako připravenost pro výstavbu rodinných domů.
I.2. Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky jsou projektové dokumentace:
SO 01 – 02: ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O., Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko, datum zpracování
02/2020;
SO 03 - 06: Ing. Jaroslav Gavlas, Opavská 768/99, 70800 Ostrava – Poruba, datum
zpracování 04/2019;
SO 08: Amper design, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, datum zpracování
07/2019;
Výhybny: Ing. Miroslav Knápek, Břustkova 27, 700 30 Ostrava – Vyškovice, datum zpracování
05/2019;
Hřiště: Ing. Magda Cigánková Fialová, krajinářská architektka ČKA, Českobratrská 7, 702 00
Ostrava, datum zpracování 03/2018;
Přípojka: Amper design, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, datum zpracování
01/2021.
I.3. Realizace díla „Příprava území – Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně“, bude
umístěná na parc. č. 2585 v katastrálním území Nový Bohumín a parc. č. 835/1, 835/2, 383/1,
838/2, 847, 849/1, 849/4, 849/5, 849/6, 851, 853, 854, 856/1, 856/2, 856/5, 856/6, 907/2,
918/1, 919, 922, 925/3, 926/4, 927, 929, 930, 931, 933, 940, 955, 963, 964/2, 965/1, 965/4,
974/1, 974/2, 1016, 1017, 1047/1, 1047/2, 1048/4, 1049/1, 1050/1, 1052, 1109/3, 1113/1,
1114/4, 1118/12, 1276/4, 1367/8, 1367/9 v katastrálním území Starý Bohumín.
I.4. Vydaná rozhodnutí pro výstavbu objektů:
- Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Bohumín, odbor stavební, dne 21. 2. 2018,
pod Sp. zn.: MUBO/20706/2017/STAV/La, vč. prodloužení platnosti ze dne 22. 7. 2020, pod
Sp. zn.: MUBO/05276/2020/STAV/La;
- Stavební povolení vydané Městským úřadem Bohumín, odbor stavební, dne 4. 10. 2019, pod
Sp. zn.: MUBO/26824/2019/STAV/La;
- Společné povolení vydané Městským úřadem Bohumín, odbor stavební, dne 4. 10. 2019,
pod Sp. zn.: MUBO/22315/2019/STAV/La;
- Rozhodnutí o povolení stavby vydané Městským úřadem Bohumín, Odbor ŽPaS, dne 18. 10.
2019, pod Sp. zn.: MUBO/26500/2019/03/ŽPS/Cr.
I.5.

Ostatní požadavky na provedení díla:

1) V průběhu provádění stavebních prací bude produkován odpad, který bude uložen na
skládku, nebo odpady produkované běžným provozem budou likvidovány odbornou firmou
dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Dodavatel doloží doklady o nakládání s odpady
k průběžné fakturaci, přejímacímu a kolaudačnímu řízení.
2) Před zahájením stavebních prací má dodavatel oznamovací povinnost u MěÚ Bohumín
odboru životního prostředí a služeb o zvláštním užívání veřejných prostranství, které vydá
příslušný správní úřad, tj. odbor ŽPaS MěÚ Bohumín (pro zařízení staveniště, dočasné
uskladnění stavebního materiálu apod.)
3) Před zahájením stavebních prací má dodavatel oznamovací povinnost u MěÚ Bohumín
odboru dopravy a OŽPaS o zvláštním užívání komunikací (vč. úhrad všech správních
poplatků), které vydá příslušný správní úřad, tj. odbor dopravy a OŽPaS MěÚ Bohumín.
4) Nelze vstupovat a bezdůvodně uskladňovat materiál na sousedních soukromých
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pozemcích (parcelách) nezahrnutých v PD.
5) V případě potřeby si dodavatel stavby vybuduje oplocení v potřebném rozsahu proti
vniknutí nepovolaných osob do prostoru (týká se hlavně výkopů apod). Toto oplocení bude
mobilní, přemístitelné dle postupu stavby.
6) Po celou dobu výstavby bude zajištěn vstup do všech přilehlých objektů a parcel v majetku
jiných osob nebo organizací než je zadavatel.
7) Po celou dobu nebude přerušen provoz dopravy na ulici P. Cingra – dojezd k objektům a
parcelám, svoz odpadu, případné složky záchranného sboru, sanity, apod.
8) Dodavatel musí zajistit omezení hlučnosti na stavbě (omezení staveništního provozu tak,
že práce mohou probíhat denně v době od 7,00 do 19 hodin).
9) Dodavatel je povinen při realizaci zabezpečit odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím (odborné vedení provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě,
kterou mohou vykonávat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
10) Dodavatel má povinnost zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu
se stavbou.
11) Dodavatel je povinen v průběhu realizace předmětné stavby udržovat v čistém stavu
komunikace dotčené stavbou a staveništní dopravou (dle platného zákona o pozemních
komunikacích).
12) Dodavatel musí zajistit hygienické zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele, popř. i
subdodavatele po dobu provádění stavebních prací.
13) Dodavatel si zajistí případné napojení na el. energii a následně provede úhradu
odebraných medií na své náklady. Náklady spojené s připojením a odběrem energií
objednatel nehradí.
14) Dodavatel zajistí splnění podmínek vyplývajících z územních, stavebních rozhodnutí,
dalších povolení a vyjádření dotčených orgánů a organizací.
15) Dodavatel bude respektovat podmínky Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení s GasNet (viz. příloha č. 5)
16) Dodavatel provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících
se k dodávkám a prováděnému dílu včetně osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých
materiálů, zařízení a montážních prací podle zákona č. 22/1997 Sb. O technických
požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů).
17) Dodavatel zajistí doložení atestů, technických listů a dokladů o shodě použitých materiálů
a výrobků, zhotovitel doloží i ostatní doklady osvědčující jakost, které si objednatel vyžádá.
18) Dodavatel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize dle ČSN a případné
jiné právní nebo technické předpisy platné v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Všechny použité komponenty v rozsahu předmětu nabídky budou nové a v I. jakosti.
19) Zařízení staveniště bude zlikvidováno a prostor bude vyklizen a vyčištěn nejpozději do 5
pracovních dnů od odstranění všech vad a nedodělků. Následně budou předány zástupci
objednatele a vlastníkovi zapůjčené plochy.
I.6.
-

-

K předání a převzetí dokončené realizace bude předloženo:
Kompletní dokumentace skutečného provedení opatřená podpisem zhotovitele, ve třech
listinných vyhotoveních a v el. podobě ve formátu .pdf a dwg.
Geometrické zaměření skutečného provedení stavby jednou v listinné podobě a v el.
podobě ve formátu .pdf a .dwg a jednou ve formátu DGN v souřadnicím systému S-JTSK
pro digitální technickou mapu města Bohumín s popisem atributů, buněk, čar a barev dle
pokynů zadavatele.
Doklady k provedenému plynovodu dle podmínek smlouvy s GasNet (viz. příloha č. 5).
Geodetické zaměření každého vodního díla (kanalizace, vodovod) v souřadnicích JTSK
dle standardů SmVaK Ostrava a.s., protokoly o provedení bakteriologických rozborů vody,
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II.

protokoly o provedených tlakových zkouškách, projektovou dokumentaci skutečného
provedení přeložky vodního díla, vše ve dvou listinných vyhotoveních a v el. podobě ve
formátu .pdf a .dwg (popř. v jiných formátech dle standardů SmVaKu).
Doklady o provedených předepsaných zkouškách, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě,
záruční listy, protokoly apod. všech dodaných komponentů a vybudovaných prvků.
Originál stavebních deníků (bude dodán v 1 originálním vyhotovení).
Doklady o likvidaci odpadů.
Zápis o předání a převzetí díla.
Doklad o předání užívaných ploch (pokud budou zapůjčeny).

Dostupnost zadávací dokumentace (§ 96 zákona)

Zadávací dokumentace je zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/.
Součástí zadávací dokumentace je rovněž výkaz výměr obsahující soupis stavebních prací a
dodávek. Veškeré požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací dokumentace vč. příloh
jsou pro dodavatele závazné a musí být zahrnuty v nabídce.

III.

Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 54 zákona)

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit uveřejněním na profilu zadavatele a to
nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, musí žádost o
vysvětlení doručit alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou podávány prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
Vysvětlení a případné odpovědi budou zveřejňovány prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.

IV.

Zadávací lhůta (§ 40 zákona)

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni do 90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

V.

Lhůta plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění: bude po ukončení výběrového řízení a podepsání
smlouvy s vítězným dodavatelem:
předpoklad 06/2021
Dílčí termín – dokončení SO 04 a SO 05

30. 6. 2022

Termín ukončení stavebních prací a předání dokončeného díla:

30. 9. 2022

VI.

Požadavky na kvalifikaci uchazeče (§ 74, 77, 78 a 79 zákona)

VI.1. Prokázáním základní způsobilost dle § 74, odst. (1) zákona se rozumí:
Písm. a) dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele – dodavatel prokáže výpisem
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z evidence Rejstříku trestů. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Písm. b) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek - dodavatel prokáže potvrzením příslušného finančního úřadu
a čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani.
Písm. c) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění - dodavatel prokáže čestným
prohlášením.
Písm. d) dodavatel 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 - dodavatel prokáže potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení.
Písm. e) dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele - dodavatel prokáže výpisem z obchodního
rejstříku nebo předložením čestného prohlášení, v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán.
VI.2. Prokázáním profesní způsobilost dle § 77 zákona se rozumí:
Odst. (1) dodavatel prokazuje splněné profesní způsobilosti ve vztahu v České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.
Odst. (2), písm. a) dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – předložením živnostenských oprávnění
s předmětem podnikání:
- Provádění staveb jejich změn a odstraňování.
Odst. (2), písm. c) dodavatel předloží doklady o odborné způsobilosti odpovídající předmětu
veřejné zakázky předložením:
- Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby a
- Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby a
- Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství.
VI.3. Prokázáním ekonomické kvalifikace dle § 78, odst. (1) zákona se rozumí:
Dodavatel doloží minimální roční obrat ve výši 30 mil. Kč za 3 bezprostředně předcházející
účetní období, pokud dodavatel vznikl později, předloží údaje o obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku – dodavatel prokáže doložením obratu zisku a
ztrát.
VI. 3. Prokázáním technické kvalifikace dle § 79, odst. (2), písm. a) zákona se rozumí:
Dodavatel doloží seznam a referenční listy 3 stavebních prací (dopravních staveb) za
posledních 5 let a každou s min. nákladem 10 mil. Kč (cena bez DPH). Zadavatel požaduje
reference odpovídající předmětu veřejné zakázky – tj. výstavba nebo rekonstrukce silnic,
chodníků, zpevněných ploch apod. a seznam a referenční listy 3 stavebních prací
(inženýrské sítě) za posledních 5 let a každou s min. nákladem 5 mil. Kč (cena bez DPH).
Zadavatel požaduje reference odpovídající předmětu veřejné zakázky – tj. vybudování nové
kanalizace, vodovodu nebo plynovodu.
Reference budou obsahovat cenu a dobu realizace, identifikaci objednatele (jméno, tel. číslo)
VI.4. Prokázaní kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (§ 83 zákona):
Prostřednictvím poddodavatele (poddodavatelů) může zadavatel prokázat kvalifikaci a musí
doložit:
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doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77, odst. (1) zákona
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele podle § 74, odst.
(1) zákona
písemný závazek mezi dodavatelem a poddodavatelem k poskytnutí určeného
plnění veřejné zakázky, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém prokazuje kvalifikaci dodavatele (např.
smlouvy o smlouvě budoucí na provedení prací poddodavatelem, apod.).

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace podepsáním čestného prohlášení, které je
přílohou č. 7 zadávací dokumentace.
Dle § 86, odst. (3) předloží vybraný dodavatel originály nebo úředně ověřené kopie
všech dokladů před podpisem smlouvy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, vč.
dokládání potřebných dokladů, které musí být v el. formě.
Vybraný dodavatel předloží smlouvu sjednanou na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s min. limitem 10 mil. Kč po celou dobu plnění smlouvy o
dílo.

VII.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude uvedena ve smlouvě o dílo v české měně v členění na cenu
celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky
včetně nákladů souvisejících.

VIII.

Kritérium pro hodnocení

Kritériem pro hodnocení jednotlivých nabídek je ekonomická výhodnost nabídek.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Váha hodnotícího kritéria je 100 %.
Ceny předložených nabídek budou seřazeny a nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako
nejvýhodnější.

IX.

Platební podmínky

IX.1. Zálohy nebudou poskytovány.
IX.2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě odsouhlasených soupisů skutečně
provedených prací nebo dodávek. Po provedeném odsouhlasení zástupcem objednatele, je
možno vystavit zhotovitelem fakturu k proplacení. Splatnost faktur musí být minimálně 30 dnů
od jejího doručení objednateli.
IX.3. Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě
skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech
ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je stanovena na 30
kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den
připsání fakturované částky na účet.
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IX.4. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby
odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí dokončeného díla.
IX.5. Jistota (§ 41 zákona)
Zadavatel požaduje k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
poskytnutí jistoty.
Výši jistoty stanovil zadavatel na 1.000.000,- Kč.
Jistotu poskytne dodavatel formou:
- složení peněžní hodnoty na účet zadavatele č. ú. 6015 – 1721638359/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. (VS = IČO uchazeče) nebo
- bankovní záruku, doloženou v originále, platnou po celou dobu zadávací lhůty,
- pojištění záruky, doloženou v originále, platnou po celou dobu zadávací lhůty.
Jiné varianty doložení jistoty zadavatele nepřipouští.
Elektronicky originál bankovní záruky vystavený bankou účastník vloží jako přílohu nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Pokud bude jistota složena na účet zadavatele, bude v nabídce doložen doklad o jejím složení
a jistota musí být do doby podání nabídek připsána na účtu zadavatele.
Pokud bude bankovní záruka podaná jinou než českou bankou, musí být zpracována
v českém jazyce, případné cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do českého jazyka,
toto se dle § 45, odst. (3) ZZVZ netýká dokladů ve slovenském jazyce.
IX.6. Bankovní záruka po ukončení díla
V nabídkové ceně bude zohledněn požadavek zadavatele na poskytnutí bankovní záruky ve
výši 400.000,- Kč jako zajištění všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté
záruky za jakost a odpovědnosti za vady díla. Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní
záruka musí být platná po dobu dvou let, která začíná běžet dnem předání a převzetí díla a
nesmí být omezena žádnými jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý
nárok vůči zhotoviteli z důvodu neplnění povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, je tento
oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje pohledávky.

X.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, které je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace.

XI.

Záruční podmínky

Záruční doba je pevně stanovena – 60 měsíců.
Záruční doba běží ode dne převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného
protokolu.

XII.
Zpracování nabídky dodavatele, obsah nabídky, lhůta, způsob pro podání a
otevírání nabídek
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být
zpracována v českém jazyce. Případné cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do
českého jazyka.
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Nabídka musí být seřazena následovně a musí obsahovat:
A)
B)

C)
D)
E)

Identifikační údaje uchazeče vyplněné v krycím listu – příloha č. 1, krycí list bude
opatřen podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku.
Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 2, který bude podepsán osobou oprávněnou za
uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku (popř. zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být
v nabídce doložena) a návrh smlouvy bude opatřen otiskem razítka.
Doklad o prokázání kvalifikace – podepsané čestné prohlášení, viz příloha č. 7
Nabídkový položkový rozpočet díla ve formátu .pdf a .xls a formou výstupu
z rozpočtového softwaru např. .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData.
Doklad o složení jistoty

Dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem do elektronického nástroje
E-ZAK.
XII.2. Lhůta a místo podání
Maximální lhůta podání:

19. 4. 2021 do 10:00 hodin.

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
XII.3. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání bez účasti dodavatelů.
Protokol o otevírání nabídek bude zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
pro dodavatele, kteří podali nabídku.

XIII.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly důvody dle § 127
zákona.
Odpovědné zadávání
Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek pro výběr dodavatele posoudil vzhledem
k povaze a smyslu zakázky dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací. Rozhodl požadavky na sociálně odpovědné a
environmentální zadávání zapracovat do zadávacích podmínek - smlouvy o dílo viz příloha č.
2 zadávací dokumentace.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Přílohy:
č. 1 – krycí list
č. 2 – návrh smlouvy o dílo
č. 3 – výkazy výměr
č. 4 – projektové dokumentace
č. 5 – smlouva GasNet, vzory protokolů k předání dokladů na SmVaK
č. 6 – obsah projektové dokumentace
č. 7 – čestné prohlášení o splnění kvalifikace
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