Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111
e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz
IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložka 51

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku s názvem
Kotěrova, Divišova čp. 828 – 830 – generální oprava střechy
Zadavatel v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vás
jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení
VYZÝVÁ
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Tato výzva včetně jejích příloh je zároveň zadávací dokumentací.
(dále též jen „výzva“ nebo „zadávací dokumentace“)

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
64811069
CZ 64811069
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Luxová, tel. 731 500 512, e-mail luxova@snhk.cz
ve věcech technických:
Jiří Sčebel, vedoucí technického oddělení, tel. 739 680 060, email scebel@snhk.cz

2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA,
OMEZENÍ SUBDODÁVEK

2.1.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace všech prací a činností souvisejících s
plněním předmětné zakázky nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby, včetně
veškerých dokladů a podkladů souvisejících s plněním zakázky.
Jedná se o generální opravu plochého i šikmého střešního pláště včetně zateplení,
klempířských, truhlářských a zednických prací.

2.2.

Druh, množství a rozsah předmětu zakázky
Podrobně viz projektová dokumentace č. 1235, zpracované společností ATELIER 11 HRADEC
KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.) se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec
Králové včetně výkazu výměr (příloha č. 1).
Šikmá střecha – uliční část
Výměna taškové krytiny a plechové krytiny z Cu plechu na obloukových částech střechy - tvar a
členění střechy bude zachován.
Očištění a ošetření konstrukce přístupných částí krovu včetně bednění proti dřevokaznému
hmyzu a houbám (biocidní prostředek musí být určen k ošetření dřeva již napadeného
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dřevokazným hmyzem a následnou preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu,
dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a plísním).
Nové řezivo musí být chemicky ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným a
dřevozbarvujícím houbám a plísním máčením.
U čp. 829 Divišova výměna 2 ks střešních oken, SDK předsazené stěny a podhledu včetně
zateplení ve stávajícím půdním prostoru a odstranění samonosného dřevěného schodiště.
Montáž a demontáž bednění krovů, Cu krytiny vikýřů, plechování vikýřů a bednění střech vikýřů
včetně demontáže bočního režného zdiva. Zateplení střechy a boků stěn vikýřů. Oprava a
výměna klempířských prvků střechy.
Úklid a vyčištění půdního prostoru.
Očištění a nátěr hromosvodových jímačů, anténního stožáru a vlajkového stožáru.
Vybourání a zazdění plechových dveří v dělící nosné zdi cihelným zdivem. Zdivo bude svými
vlastnostmi a vzhledem odpovídat době výstavby domu.
Vyčištění nesoudržných spár bočního režného zdiva čp. 829 směrem do uliční části, zpětné
přespárování a provedení čirého penetračního nátěru.
Malování dotčených prostor bytových jednotek (vikýře).
Demontáž a montáž hromosvodové soustavy včetně revize.
Plochá střecha – dvorní i uliční část
Výměna povlakové krytiny včetně zateplení.
Oprava stávajících klempířských prvků (světlíky, požární lávky, dělící nosná zeď atd.) a oprava
odvětrání kanalizace.
Odstranění všech nepotřebných konzol ze zdiva i těles komínů.
Při opravě nosné dělící zdi z režného zdiva se proškrábnou nesoudržné spáry zdiva a provede
jejich zpětné přespárování a provedení čirého penetračního nátěru. Otvory v dělícím zdivu
budou zazděny. Zdivo bude svými vlastnostmi a vzhledem odpovídat době výstavby domu.
Z hlavy zdiva bude odstraněno FeZn plechování a bude nahrazeno novým rovněž z materiálu
FeZn a bude vyspádováno směrem na plochou střechu.
Kabelové rozvody TV a internetu se uloží do systémových kabelových chrániček pod tepelný
izolant. Bude provedeno sloučení TV signálu do jediného bodu a následně rozvedeno do všech
domů. Veškeré funkční antény budou umístněny na jediném stožáru.
Komínová tělesa budou shodně opravena jako dělící cihelná zeď včetně provedení nátěru a
komínové hlavice budou z 50% vyspraveny a z 50% vyměněny za nové.
Nátěr všech zámečnických a kovových prvků.
Demontáž a montáž hromosvodové soustavy včetně revize.
2.3.

Požadavky na plnění veřejné zakázky při realizaci stavby
Dodávky použitých výrobků budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací
budou po provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo
nenávratného poškození budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.
Dodavatel je povinen sám zajistit na vlastní náklady povolení zařízení staveniště, místo uložení
materiálu a odpadů vzniklých při stavbě a doklady předložit při přejímce stavby.
Objednávky, práce, poplatky spojené s pronájmem pozemků, popř. záborem ploch, jakož i
potřebná další vyjádření zajišťuje dodavatel na své náklady.
Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí dodavatel na své náklady.
Dodavatel po ukončení stavby uvede zpět staveniště do původního stavu.
Dodavatel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení (§ 44 odst. 11 zákona).
Výkaz výměr
V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním
dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr.
Zjistí-li uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek nesoulad mezi výkazem výměr s textovou a
výkresovou částí, bude o tomto stavu zadavatele bez zbytečného odkladu informovat formou
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žádosti o poskytnutí dodatečných informací, aby bylo možno případné rozpory vyjasnit ještě v
průběhu lhůty pro podání nabídek.
2.4.

Subdodavatelský systém, omezení realizace veřejné zakázky subdodavatelem
a) Pokud má uchazeč v úmyslu plnit část veřejné zakázky pomocí jiné osoby (subdodavatele),
uvede ve své nabídce části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům a identifikační údaje každého subdodavatele.
Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky subdodavatelům, je
povinen tuto skutečnost v nabídce uvést.
b) Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje právo, že tyto části předmětu plnění
veřejné zakázky nesmí být plněny subdodavatelem:
 Práce pokrývačské
 Práce klempířské

3.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

3.1.

Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Kotěrova, Divišova čp. 828 – 830 –
generální oprava střechy“, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení (§ 25
zákona a § 38 zákona).

3.2.

Předmětem zakázky je generální oprava plochého i šikmého střešního pláště včetně zateplení,
klempířských, truhlářských a zednických prací dle projektové dokumentace č. 1213 zpracované
společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.) se
sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

3.3.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód veřejné zakázky:
45261910-6

Opravy střech

3.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
3.700.000 Kč bez DPH

4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

4.1.

Termín zahájení prací stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na 31.3.2014; je podmíněn
řádným ukončením zadání zakázky - podpisem smlouvy o dílo.
Termín dokončení díla nejpozději do 26.6.2014

4.2.

Místo plnění:
Kotěrova, Divišova čp. 828 – 830, Hradec Králové

5.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.10.2013 v 10:00 hod., sraz účastníků před budovou
Kotěrova čp. 828 s kontaktní osobou zadavatele.
Prohlídka slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a
s jeho technickými a provozními parametry. Při požadavku dodatečných informací k zadávacím
podmínkám je nutno postupovat dle čl. 18 této výzvy.

6.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE

6.1.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 Zákona:
Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace.
Kvalifikaci splní dodavatel, který
1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
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3. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona,
4. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
podle § 50 odst. 1 písm. c).
6.2.

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 odst. 1)
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1
předložením čestného prohlášení.

6.3.

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54)
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
§ 54 písm. a), b) a d) zákona předložením následujících listin:

6.4.



výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné evidence,
pokud je v ní dodavatel zapsán



dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci



autorizačního osvědčení stavbyvedoucího v oboru pozemní stavby

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56)
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
§ 56 odst. 1 písm. e) a odst. 3 písm. a) a c) zákona.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. e)
předložením vzorku střešní krytiny oblé části šikmé střechy (od horního bednění výše) – řešení
detailu „vlny“ včetně podkladu o rozměru min. 60 x 60 cm vyrobeného dle dodatku technické
zprávy, který je součástí PD. Dále grafického znázornění 4 detailů krytiny oblé střechy v měřítku
1:5 - okap. hrana, skladba střeš. pláště oblé části střechy, napojení na komín. zdivo, přechod na
tvrdou krytinu.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a)
předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech a
osvědčení objednatelů o řádném plnění.
Tato osvědčení musí být dodaná ke každé významné stavební práci, kterou prokazuje uchazeč
technické kvalifikační předpoklady a musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací (včetně fotografie střechy s oblými vykrývanými tvary střechy) a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona:
Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v posledních 5 letech realizoval
alespoň 3 významné stavební práce - každá v min. rozsahu 1.000 tis. Kč bez DPH - jejichž
předmět plnění spočíval v rekonstrukci střechy objektu, kde byly v plechové krytině vykrývány
oblé tvary střech.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. c)
předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací.
Minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona:
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci stavbyvedoucího resp. odpovědné osoby, a to v rozsahu min.
středoškolského vzdělání ve stavebním oboru a min. 10tiletou odbornou praxi stavbyvedoucího,
resp. odpovědné osoby při realizaci stavebních prací, které se prokáže se dokladem o vzdělání
a profesním životopisem.

Stránka 4 z 8

Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci pokrývačského mistra resp. osoby řídící provádění pokrývačských prací, a to
v rozsahu min. 10tileté odborné praxe a přímé účasti při realizaci min. 5 stavebních prací
obdobného charakteru, které se prokáže dokladem o vzdělání – výučním listem, profesním
životopisem a popisem jednotlivých realizací s uvedením názvu, místa, rozsahu a objednatele.
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci klempířského mistra resp. osoby řídící provádění klempířských prací, a to
v rozsahu min. 10tileté odborné praxe a přímé účasti při realizaci min. 5 stavebních prací
obdobného charakteru, tj. oprava střechy s oblými vykrývanými tvary střechy, které se prokáže
dokladem o vzdělání – výučním listem, profesním životopisem a popisem jednotlivých realizací
s uvedením názvu, místa, rozsahu a objednatele.
6.5.

Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů
Splnění kvalifikačních předpokladů ve fázi posuzování kvalifikace zadavatelem prokazuje
uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného
prohlášení v příloze č. 3 (doporučení zadavatele).
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4. (§ 62 odst. 3 zákona).
V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, že skutečnosti rozhodné pro splnění
kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 a že doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů
ke dni podání nabídky.

7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo
(příloha č. 5).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním ve
výši 5 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky.

8.

ZÁRUKA
Dodavatel poskytne na celé dílo záruku minimálně 72 měsíců.

9.

JISTOTA
Zadavatel po uchazeči poskytnutí jistoty nepožaduje.

10.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

10.1. Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací

dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech
upravených v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré
nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně
dopravy, poplatků, vedlejších nákladů apod.
10.2. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).
10.3. Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu (příloha č. 2) s rozdělením na výdaje běžné a

kapitálové v členění na cenu bez DPH, % sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
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11.

DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1. Nabídka bude předložena písemně v jednom originále, v listinné formě a v českém jazyce, a

bude obsahovat části uvedené níže v této kapitole. Všechny listy nabídky budou číslovány
nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje
nežádoucí manipulaci s nimi (doporučení zadavatele).
11.2. Návrh smlouvy (příloha č. 5) uchazeč doplní o vyznačené údaje.
11.3. Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst 3

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Uchazeč může použít vzor v příloze č. 4. (doporučení zadavatele)
11.4. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem:






obsah s očíslováním jednotlivých kapitol,
formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY s nabídkovou cenou zpracovanou dle čl. 10 zadávací
dokumentace (příloha č. 2),
návrh smlouvy o dílo,
čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 3),







časový (týdenní) harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky,
rekapitulace celkové nabídkové ceny,
položkové rozpočty,
další doklady požadované zadavatelem a specifikované v zadávací dokumentaci.

11.5. Upozornění:

Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (§ 68 odst. 2 zákona). Pokud jedná jménem
či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá
z důvodu právní jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, aby součástí nabídky bylo též
předmětné pověření. Uchazeč tím předejde případným komplikacím, které mohou vést až
k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

12.

NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

12.1. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.
12.2. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy

hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
13.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ

13.1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
13.2. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší cenu

předložené nabídky za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem.

14.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

14.1. Nabídky se podávají písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených

obálkách, označených "Veřejná zakázka - Kotěrova, Divišova čp. 828 – 830 – generální
oprava střechy - NEOTVÍRAT“. Dále bude na obálce uveden název a adresa uchazeče.
Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.
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14.2. Nabídky budou přijímány osobně v podatelně Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvková

organizace ve dnech pondělí a středa od 8.00 hod do 16.30 hod a v úterý, čtvrtek od 8.00 hod.
do 14.00 hod., pátek od 8.00 hod do 13.00 hod až do konce lhůty pro podání nabídek, tj.
do 7.11.2013 do 10:00 hod., a to na adrese:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521
500 02 Hradec Králové
14.3. Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka

podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno
převzetí zásilky adresátem.
15.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

15.1. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 7.11.2012 od 11:00 hod. na adrese sídla zadavatele

(zasedací místnost, 1. patro).
15.2. Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve

lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zástupce uchazeče
svou přítomnost potvrdí podpisem v listině účastníků.

16.

ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 30 dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje
uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona).

17.

PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Tato výzva, která je zároveň zadávací dokumentací, včetně všech příloh, je k dispozici ke
stažení na profilu zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64811069).

18.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

18.1. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím

podmínkám. Písemná žádost uchazeče musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
18.2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související

dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče.
18.3. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem

uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění
žádosti na profilu zadavatele.
18.4. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám

i bez předchozí žádosti.

19.

DALŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

19.1. Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

souvisejícími předpisy.
19.2. Zadavatel si vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu

zadavatele (§ 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona).
19.3. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů

po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle
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hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na profilu
zadavatele (§ 81 odst. 4 zákona).
19.4. Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

 požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce,
či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách,
 změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek.
19.5. Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v

zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
19.6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
19.7. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
19.8. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.
19.9. Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli

úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.
SEZNAM PŘÍLOH:
1. Projektová dokumentace č. 1213 zpracovaná společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným (s. r. o.) se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové včetně
výkazu výměr
2. Formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY
3. Formulář Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
4. Formulář Splnění kvalifikace dle § 68 odst. 3 ZVZ
5. Návrh smlouvy o dílo
V Hradci Králové dne 11.10.2013

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka
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