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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejný zadavatel

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),

„Revitalizace sídliště Na Valech“
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účastníků. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se
zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Jiří Pimpara, místostarosta města
Kontaktní osoby zadavatele:
- Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 233, mob.: +420 725 712 737, e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
-

2
2.1

Marie Šurýová, DiS. – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 355, e-mail: marie.suryova@rumburk.cz
PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ploch sídliště Na Valech, které spočívají
v úpravě komunikací, chodníků, parkovacích ploch a vybudování dešťové kanalizace
s retenční nádrží – projekt „Retenční nádrž a dešťová kanalizace, ulice Na valech
Rumburk“ (projekt financován z Operačního programu Životní prostředí, registrační
číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011489).
V rámci veřejné zakázky je zapotřebí, aby jako první byly zahájeny práce na SO 04 vybudování dešťové kanalizace s retenční nádrží, který je financován z OPŽP. Dále
pak můžou následovat veškeré ostatní stavební práce. Budou zde upraveny
komunikace, přidány zpomalovací prahy při vjezdu do upravované zóny, kompletní
předělání provizorního parkoviště, které stojí na ploše po bývalých stavebninách.
Nově budou udělány i chodníky mezi panelovými domy, dále pak veřejné osvětlení.
Při budování veřejného WC se nepočítá zatím s umístěním kabiny WC (SO 03
Veřejné WC – položka č. 7 – tuto položku nacenit na 1 Kč), avšak inženýrské sítě a
úprava plochy jsou součástí VZ.
Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, kterou
vypracoval Ing. arch. Jiří Kňákal (příloha č. 5 této ZD).
V případě odkazů na konkrétní značky výrobků v projektové dokumentaci a rozpočtu
je dodavatel oprávněn nabídnout jiný alternativní výrobek, který bude splňovat dané
parametry.
Dílo musí být v souladu s danou projektovou dokumentací, příslušnými normami a
obecně závaznými právními předpisy. Veškeré použité materiály musí být schváleny
pro použití v ČR.
Veřejná zakázka není dělená na části. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CommonProcurementVocabulary (CPV)
je:
45000000-7 Stavební práce
45110000-1 Demolice a zemní práce
45112000-5 Výkopové a zemní práce
45223300-9 Výstavba parkovišť
45233120-6 Výstavba silnic
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky celkem je 17.533.631 Kč bez DPH.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4
4.1

Předpokládaná doba plnění
Zahájení prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

od podpisu smlouvy
do 31.12.2021

Součástí nabídky bude závazný harmonogram prací rozdělený na týdny, který bude součástí
smlouvy. V případě potřeb zadavatele je možno tento harmonogram upravit.
4.2

5

Místo plnění veřejné zakázky
- sídliště Na Valech
KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Dodavatelé překládají níže uvedené doklady o splnění kvalifikace ve svých nabídkách,
a to ve formě prosté kopie, přičemž je můžou nahradit i čestným prohlášením dle
§ 86 odst. 2 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 ZZVZ. Zadavatel si v průběhu zadávacího řízení může vyžádat předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

5.1

Způsobilý pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

5.1.1 splní základní způsobilost podle odst. 5.2 této ZD,
5.1.2 splní profesní způsobilost podle odst. 5.3 této ZD,
5.1.3 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4 této ZD.
5.2

Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení, které je přílohou
této ZD (příloha č. 4.1).
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5.3

Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

5.3.1 Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel
zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky jinými
právními předpisy vyžadována, tj. osvědčení o autorizaci/osvědčení o registraci
v oboru pozemní stavby
5.4

Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel
předložit tyto doklady.

5.4.1 Účastník předloží seznam stavebních prací za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení a níže uvedené přílohy podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam referenčních stavebních prací musí zahrnovat název stavby, cenu, dobu plnění
a identifikaci objednatele. Vzor seznamu je přílohou č. 4.2 ZD.
b) způsob prokázání splnění této kvalifikace
Dodavatel k prokázání této kvalifikace doloží seznam alespoň 3 referenčních zakázek
obdobného charakteru, tj. rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch, budování
kanalizací, parkovišť či komunikací. Minimální hodnota každé zakázky musí být
alespoň 5 milionů Kč bez DPH.
Účastník předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se
k požadovaným stavebním pracím, zadavatel požaduje 1 osobu jako hlavního
stavbyvedoucího.
Tuto část kvalifikace splní účastník, který se takovou osobou prokáže a která bude mít:
 minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího – doložení
strukturovaným životopisem,
 autorizaci nebo osvědčení o registraci v oboru pozemní stavby dle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
5.5

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné nabídky
několika dodavatelů
Prostřednictvím jiných osob může dodavatel prokázat určitou část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria dle § 77 odst. 1).
V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle § 79 odst. 2 ZZVZ vtahující se k takové osobě, musí dokument
obsahovat závazek, že jiné osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se
prokazované kritérium vztahuje.
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé
kvalifikaci podle ustanovení § 82 ZZVZ.
5.6

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle
§ 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

5.7

Poddodavatelé
Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil
seznam poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky
poddodavatelé budou plnit.
Vybraný dodavatel u veřejných zakázek na stavební práce je dle § 105 odst. 3 ZZVZ
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámí o výběru dodavatele
předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud mu jsou známi.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikování podle věty první a kteří by se měli následně
zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením plnění
veřejné zakázky poddodavatelem.
Vzor seznamu pro poddodavatele tvoří přílohu č. 4.3 ZD.

5.8

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem
ze seznamu certifikovaných dodavatelů

5.8.1 Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle § 228 ZZVZ. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni prokázání způsobilosti
starší 3 měsíců.
5.8.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.
5.9

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve
kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého
6

jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v
latinském jazyce se předkládají bez překladu.
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Smlouvy
o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).

6.2

Dodavatel si nesmí upravit výše uvedený návrh smlouvy, s výjimkou podbarvených
částí textu závazného návrhu smlouvy.
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TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1

Stanovení technických podmínek
Technické podmínky jsou dány povahou předmětu veřejné zakázky. Další vymezení je
dáno PD (příloha č. 5).

7.2

Stanovení zvláštních technických podmínek
Zvláštní technické podmínky jsou stanoveny v PD (příloha č. 5).

7.3

Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8
8.1

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena

8.1.1 Účastník navrhne nabídkovou cenu za část, která bude zpracována jako smluvní a
musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, o
kterých účastník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
8.1.2 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách
v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy a
v krycím listu nabídky.
8.1.3 Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová.
8.1.4 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
8.1.5 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.
8.1.6 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena
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včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8.1.7 Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého slepého rozpočtu, kde se vyplní
všechny položky (příloha č. 2) a uvedena v krycím listě (příloha č. 1).
8.1.8 Pokud dojde k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro
stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Jakékoliv zásahy do položek
výkazu výměr jsou nepřípustné. V případě že výkaz výměr nebo rozpočet nebude
obsahovat práce potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky, vyčíslí je účastník mimo
výkaz výměr/rozpočet a tuto skutečnost uvede na zvláštní list za oceněný výkaz
výměr/rozpočet, včetně zdůvodnění navržených prací.
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POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1
Pokyny pro zpracování nabídky
9.1.1 Dodavatel ji zpracuje v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace.
9.1.2 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
9.1.3 Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti
v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatele bezodkladně
písemně oznámí účastníkovi.
9.1.4 Nabídka:
-

bude předložena v českém či slovenském jazyce, veškeré doklady musí být
případně přeloženy do českého jazyka (doklady ve slovenském jazyce či diplomy
v latině se nepřekládají);

-

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

-

bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh, podepsaný osobou oprávněnou
jednat za účastníka;

-

bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (doklady
vydané v jiném jazyce musí být předloženy v českém překladu).

9.1.5 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
-

obsah nabídky,

-

krycí list,

-

doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

-

naceněný rozpočet,
návrh Smlouvy o dílo,
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-

harmonogram,

-

ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

9.1.6 Zadavatel si vyhrazuje:
-

právo vyloučit účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat
podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a toto vyloučení zveřejnit na profilu
zadavatele,

-

právo změnit podmínky či upřesnit podmínky zadávacího řízení,

-

právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ,

-

komunikovat s dodavateli písemně, v souladu s § 211 ZZVZ zadavatel
upřednostňuje:
 prostřednictvím profilu zadavatele nebo jeho elektronických nástrojů,
 prostřednictvím datových schránek,
 v případě použití jiného způsobu dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo
odpovědět stejných způsobem.

9.2 Při výběru dodavatele
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, jež je v souladu s § 122
odst. 4 ZZVZ.
Pokud nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ,
zadavatel vyzve vybraného dodavatel rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

10 JISTOTA
10.1

Poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 1 ZZVZ jistoty ve výši 100.000 Kč
složením peněžní částky (peněžní jistota), bankovní záruky ve prospěch zadavatele
nebo pojištěním záruky ve prospěch zadavatele na účet zadavatele vedeným u
Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-5141960227/0100, specifický
symbol 11489 a variabilní symbol je IČ dodavatele nebo datum narození, je-li
účastníkem fyzická osoba.

10.2

Prokázání jistoty
Pokud je jistota poskytnuta formou
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peněžní jistoty, musí účastník zadávacího řízení sdělit údaje o provedené platbě
zadavateli
bankovní záruky, musí účastník zadávacího řízení předložit originál záruční
listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v
odstavci 10.3
pojištění záruky, musí účastník zadávacího řízení předložit písemné prohlášení
pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených
v odstavci 10.3

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník
zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
10.3

Plnění z jistoty
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem,
pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení
po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

11 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
11.1

Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, tato žádost musí být
doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Pokud není žádost doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení
poskytnout. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti.
Vysvětlení k zadávací dokumentaci budou uveřejněna na profilu zadavatele, stejně
jako celá zadávací dokumentace.

Kontaktní osoby zadavatele:
-

Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 233, mob. +420 725 712 737, e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz

-

Marie Šurýová, DiS. – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 355, e-mail: marie.suryova@rumburk.cz

11.2

Prohlídka místa plnění
Vzhledem k povaze předmětu prohlídka místa plnění nebude, místo plnění je veřejně
přístupné.

12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
12.1

Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím nástroje zadavatele E-ZAK
(https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).
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Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podaná jiným
způsobem než vymezuje tato ZD, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího
řízení se k ní nepřihlíží.
12.2

Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do: 14.12.2020 do 13:00 hod., včetně.

12.3

Otevírání nabídek
Otevírání elektronických nabídek proběhne dne 14.12.2020 v 13:05 hod. v zasedací
místnosti (budova A, č. dveří 34, 5. patro výtahem) v sídle zadavatele a je neveřejné.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující
nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

13 ZADÁVACÍ LHŮTA
Účastník zadávacího řízení je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů, ode dne
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek, v souladu s ustanoveními § 40
ZZVZ.
14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
14.1

Kritéria hodnocení
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Toto kritérium tvoří pouze
nejnižší nabídková cena bez DPH
Nabídková cena bez DPH…… 100 %
Nabídky bude hodnotit komise tak, že sestaví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny
bez DPH. Nejvýhodnější bude ta nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

15 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele,
https://vzakazky.rumburk.cz, nebo na základě písemné žádosti u kontaktních osob
zadavatele:
-

Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 233, mob. +420 725 712 737, e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz

-

Marie Šurýová, DiS. – referent Odboru regionálního rozvoje a investic,
tel.: 412 356 355, e-mail: marie.suryova@rumburk.cz
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V Rumburku dne 12.11.2020

............................................................
Zadavatel
Jiří Pimpara, místostarosta města
PŘÍLOHY - NEDÍLNÁ SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Krycí list
Slepý rozpočet – Parkoviště a komunikace ulice Na valech
Závazný vzor Smlouvy o dílo
Vzorové dokumenty pro zpracování nabídky:
4.1Vzor čestného prohlášení dle § 74
4.2Vzor formuláře pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků na reference
4.3 Seznam poddodavatelů
5. Projektová dokumentace – Parkoviště a komunikace ulice Na valech
16
1.
2.
3.
4.

Digitálně podepsal Jiří Pimpara
Datum: 12.11.2020 11:47:47 +01:00
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