Zadávací dokumentace

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení, vyhotovená v souladu s § 44 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZVZ“)
Název veřejné zakázky:
„Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce střechy pavilonu D“

Veřejný zadavatel:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
sídlo: Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: S. M. Bohuslavou Marií Kubačákovou, generální představenou
zapsaná: v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČ: 00530204

Podáním nabídky přijímá uchazeč o veřejnou zakázku plně a bez výhrad podmínky
zadávacího řízení. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny, projektovou dokumentaci a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude
se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace, nebo pokud
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za
důsledek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
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1. Identifikační údaje veřejného zadavatele a osoby zastupující veřejného zadavatele
v zadávacím řízení
Veřejný zadavatel:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
sídlo: Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: S. M. Bohuslavou Marií Kubačákovou, generální představenou
zapsaná: v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČ: 00530204
Osoba zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení:
Mgr. Roman Novotný
místo podnikání: Bratislavská 1488/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 68062737
jednající: Mgr. Roman Novotný
kontaktní adresa: Vlárská 19, 104 00 Praha 22
telefon: +420 776 031 697
e-mail: verejne-zakazky@email.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky:
- podlimitní veřejná zakázka.
Předmět veřejné zakázky:
- stavební práce.
Druh zadávacího řízení:
- otevřené řízení.
3. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a klasifikace předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních a souvisejících prací
a dodávek nutných k řádnému zhotovení stavby s názvem:
„Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce střechy pavilonu D“.
Klasifikace CPV kód: 45215100-8 „Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči“
45260000-7 „Střešní práce a jiné specializované stavební práce“
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Rekonstrukce střechy pavilonu D v objektu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského. Pavilon D je situován severně od hlavní budovy, se kterou je spojen
komunikačním krčkem v 1. a 2. NP. Objekt pavilonu má 4 nadzemní a jedno podzemní
podlaží. Interiér budovy byl několikrát přestavěn a přizpůsoben novým provozním
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podmínkám. Budova není zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Lokalita leží
v exponované poloze na území Pražské památkové rezervace.
Bude provedena nová skladba střechy s odvětrávací mezerou mezi latěmi a kontralatěmi. Tvar
ani sklon střechy se nezmění. Nová střešní krytina bude tvořena pálenou střešní taškou
bobrovka. Části krovu napadených hnilobou a dřevokaznými škůdci budou sanovány. Střešní
prostupy na střechu budou odstraněny a budou provedeny nové. Zároveň bude provedena
montáž nových ocelových pochozích lávek. Nevyužívané komíny budou v úrovni nad
střechou vybourány a ukončeny pod krokvemi. Stávající špaletová okna ve vikýřích budou
odstraněna a nahrazena modifikovanými okny s izolačními dvojskly, přičemž vnější profily
budou pohledově totožné se stávajícími špaletovými okny. Ve 4. NP bude zachován přístup
na terasu, vstupní dveře na terasu budou včetně zárubně vyměněny za nové. Na fasádě
v úrovni terasy se navrhují opravy všech poškozených ploch omítek, výměna klempířských
prvků kolem výplní otvorů, oplechování střechy, nové okapy apod.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci pro stavební
povolení a pro výběr zhotovitele vyhotovené společností Habena spol. s.r.o., Korunní 60, 120
00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 60486708, odpovědný projektant stavby - Ing. Miroslav Špaček,
v 08/2011 (dále jen „projektová dokumentace“), jejíž součástí je také soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a technická zpráva. Projektová dokumentace tvoří Přílohu
č. 5 zadávací dokumentace.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 3.600.000,- Kč bez DPH (4.320.000,- Kč vč.
DPH).
5. Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je: Vlašská 336/36, 110 00 Praha 1 – Malá Strana.
- objekt je umístěn na parcele 972, číslo LV 226, v katastrálním území Malá Strana 727091.
6. Termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění – 21. 08. 2012.
Nejzazší termín ukončení plnění - 30. 11. 2012.
Pokud je v příloze č. 5 zadávací dokumentace uveden jiný termín plnění či realizace veřejné
zakázky, platí termín plnění veřejné zakázky uvedený v tomto bodě zadávací dokumentace.
7. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 02. 08. 2011 do 12:00 hodin.
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8. Místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny v listinné podobě, a to buď osobně nebo poštou, na tuto adresu:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Šporkova 12, 118 00 Praha 1
Nabídky lze doručovat pouze v pracovních dnech od 08:00 hod. do 16:00 hod. V poslední den
lhůty pro podání nabídek do 12:00 hod.
9. Zadávací lhůta
Veřejný zadavatel stanovil délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými
nabídkami vázáni), zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky,
na 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám dle § 49 ZVZ. Žádost musí být písemná a musí být doručena osobě zastupující
veřejného zadavatele v zadávacím řízení nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Dodatečné informace poskytne zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3
ZVZ. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena osobě
zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení na adresu nebo e-mail:
Mgr. Roman Novotný
kontaktní adresa: Vlárská 19, 104 00 Praha 22
e-mail: verejne-zakazky@email.cz
Prohlídka místa plnění:
Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na
podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 24. 07. 2012 od 10:00 hod na
adrese Vlašská 336/36, 110 00 Praha 1 – Malá Strana. Sraz účastníků prohlídky místa plnění
bude před hlavním vchodem do nemocnice.
11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
a) prokáže splnění zákl. kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ;
b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ;
c) prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ; a
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d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a při
prokazování splnění kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ.
Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 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. 2 zadávací dokumentace.
Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační
předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ. Dodavatel v čestném prohlášení dále
prohlásí zda je či není zapsán v obchodním rejstříku, nebo v jiné obdobné evidenci ve smyslu
ustanovení § 54 písm. a) ZVZ, a že vlastní potřebné oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení §
54 písm. b) ZVZ. Čestné prohlášení musí dále obsahovat prohlášení dodavatele, že za
posledních 5 let provedl (ukončil) min. 3 stavby odpovídající předmětu plnění veřejné
zakázky, cena za každou z těchto staveb byla nejméně 2.500.000,- Kč včetně DPH, a toto své
prohlášení je schopen doložit min. 3 osvědčeními objednatelů o řádném provedení výše
uvedených stavebních prací s náležitostmi dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ. K tomuto svému
prohlášení přiloží uchazeč kontaktní údaje objednatele a osob zastupujících objednatele (celé
jméno, telefonní číslo a e-mail), kde si bude moci zadavatel výše uvedené skutečnosti ověřit.
V neposlední řadě pak bude čestné prohlášení obsahovat prohlášení dodavatele, že je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1
písm. c) ZVZ.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, 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 ZVZ.
Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ prokáže uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ prokáže uchazeč, se kterým má
být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, předložením originálu nebo úředně ověřené kopie
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění
či licenci.
Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel
předložením seznamu významných stavebních prací provedených za posledních 5 let, v němž
musí doložit, že v tomto období ukončil min. 3 stavby odpovídající předmětu veřejné
zakázky, každou v hodnotě min. 2,5 mil. Kč včetně DPH. K seznamu musí být doložena min.
3 osvědčení objednatelů o řádném plnění výše uvedených stavebních prací s náležitostmi dle
§ 56 odst. 3 písm. a) ZVZ. Tato osvědčení musí obsahovat identifikační údaje objednatele
včetně kontaktů, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.
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Podmínky
prokázání
splnění
kvalifikačních
předpokladů
prostřednictvím
subdodavatele, v případě společné nabídky nebo v případě zahraničního dodavatele
V případě prokazování splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele,
v případě společné nabídky nebo v případě zahraničního dodavatele je třeba postupovat
v souladu s příslušnými ustanoveními § 51 ZVZ.
12. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, tj. závazné požadavky zadavatele na obsah
návrhu smlouvy tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny
či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, s výjimkou údajů, které je uchazeč
povinen doplnit (žlutě označené pasáže) a změn či doplnění, které by zvýhodňovaly smluvní
postavení objednatele. Takové změny či doplnění je třeba jasně barevně zviditelnit, aby je
bylo možno snadno odlišit od původního textu (např. červenou barvou). Jiné změny, úpravy či
doplnění nebude veřejný zadavatel akceptovat.
13. Technická specifikace
Souhrn technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky
a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně
způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený veřejným zadavatelem (dále jen „technická
specifikace“), je obsažen v příloze č. 5 zadávací dokumentace (v projektové dokumentaci).
Materiály nebo výrobky jmenovitě uvedené v zadávacích podmínkách nejsou pro dodavatele
závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud by zadávací
podmínky obsahovaly určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní
názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako
vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a
technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude
mít dokonce lepší parametry. Toto musí dodavatel prokázat ve své nabídce, a to zejména
technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.
14. Varianty nabídek
Veřejný zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
15. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat
veškeré náklady na plnění celé veřejné zakázky, jak je popsána v zadávací dokumentaci
(včetně všech jejích příloh), včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených
s plněním této veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH
a cena včetně DPH.
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Uchazeč doloží do nabídky oceněný výkaz výměr, který je součástí projektové
dokumentace (Příloha č. 5 zadávací dokumentace). Všechny složky výkazu výměr uvede
včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
16. Požadavky dle § 68 odst. 3 ZVZ
Součástí nabídky musí být rovněž:
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 zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
Dodavatel může použít vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 zadávací
dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat v této
věci za dodavatele nebo jeho jménem.
17. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a podmínky a požadavky na
zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem a další dokumenty požadované ZVZ či zadavatelem.
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:
1. Krycí list nabídky - Příloha č. 1 zadávací dokumentace.
Krycí list nabídky bude obsahovat tyto údaje:
- identifikační údaje uchazeče dle § 17 písm. d) ZVZ;
- nabídkovou cenu v členění dle bodu 15 zadávací dokumentace.
2. Obsah s uvedením jednotlivých oddílů a čísly stran, na kterých se dokumenty tvořící
daný oddíl nachází.
3. Originál plné moci s ověřením pravosti podpisů v případě, že některé dokumenty
nebudou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
4. Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – čestné
prohlášení bude vyhotoveno v souladu s bodem 11 zadávací dokumentace.
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5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Návrh smlouvy musí být předložen v souladu s požadavky uvedenými v bodě 12 zadávací
dokumentace.
6. Podrobná cenová kalkulace, včetně oceněného výkazu výměr, která bude vyhotovena
v souladu s bodem 15 zadávací dokumentace.
7. Časový harmonogram plnění veřejné zakázky, který musí respektovat zadávací
podmínky, zejména zadávací dokumentaci a obchodní a platební podmínky. Z časového
harmonogramu musí být zcela zřejmé, kdy budou konkrétní práce prováděny
a dokončeny. Časový harmonogram bude zpracován od předpokládaného termínu
zahájení plnění, tj. 21. 08. 2012 max. po nejzazší možný termín dokončení předmětu
veřejné zakázky, tj. do 30. 11. 2012.
8. Seznam subdodavatelů. Uchazeč v seznamu subdodavatelů uvede, které konkrétní
části zakázky má v úmyslu zadat konkrétním subdodavatelům, procentuální podíl
subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto
subdodavatelů a kontaktní osobu subdodavatele. Pokud nemá uchazeč v úmyslu zadat
žádnou část veřejné zakázky žádnému subdodavateli, uvede tuto skutečnost v čestném
prohlášení. Dodavatel může použít vzoru čestného prohlášení o subdodavatelích, které je
přílohou č. 6 zadávací dokumentace.
9. Čestné prohlášení ve vztahu k požadavkům uvedeným v § 68 odst. 3 ZVZ – viz bod
16 zadávací dokumentace.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený
v tomto bodě zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při
kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu není uveden dokument, který je uchazeč
povinen doložit do nabídky dle jiných ustanovení zadávací dokumentace nebo dle ZVZ,
nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na
tento výčet dokumentů.
18. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom vyhotovení.
Uchazeč předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu
MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu *.pdf (skeny dokumentů).
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, s vloženým CD, označené slovem
„NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky, na obálce musí být také uvedena
adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.
Doporučení zadavatele: Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti
možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí, bude např.
provázána provázkem (šňůrkou), který bude zavázán a zapečetěn nebo přelepen
papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče
nebo jeho jménem. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu
vzestupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly budou přehledně označeny boční
popiskou nebo rozdělovníky.
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19. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 02. 08. 2012 od 13:00 hodin v sídle
zadavatele, na adrese: Šporkova 12, 118 00 Praha 1.
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek. Za každého uchazeče se bude moci otevírání obálek s nabídkami
zúčastnit, z kapacitních důvodů, max. 1 zástupce. Zadavatel bude po přítomných zástupcích
uchazečů požadovat, aby oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami prokázali (např.
plnou mocí nebo aktuálním výpisem z obchodního rejstříku) a svoji účast stvrdili podpisem
v listině přítomných uchazečů.
20. Údaje o hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídky uchazečů, které splní všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a
ZVZ, a které postoupí k hodnocení nabídek, budou hodnoceny (seřazeny) podle výše celkové
nabídkové ceny bez DPH.
21. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48 ZVZ
Textová část zadávací dokumentace bude společně s výzvou k podání nabídek uveřejněna na
profilu zadavatele. Části zadávací dokumentace, které nebudou uveřejněny na profilu
zadavatele, veřejný zadavatel předá či odešle dodavatelům v souladu s ustanoveními § 48
odst. 2 ZVZ, prostřednictvím osoby zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení,
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace může být dodavatelem zaslána osobě
zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení písemně nebo elektronicky (e-mailem).
V žádosti dodavatel uvede identifikační údaje dodavatele, kontaktní osobu, e-mail a telefonní
kontakt. Zadávací dokumentace bude poskytována dodavatelům bezplatně.
Kontaktní adresy pro doručování písemných žádostí o předání či zaslání zadávací
dokumentace:
Mgr. Roman Novotný
kontaktní adresa: Vlárská 19, 104 00 Praha 22
e-mail: verejne-zakazky@email.cz
Uchazeči jsou povinni navrátit listinné vyhotovení projektové dokumentace zadavateli
nejpozději s koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud projektovou dokumentaci ve stanovené
lhůtě nevrátí, jsou povinni zadavateli na základě jeho výzvy uhradit 500,- Kč.
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22. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ
Příloha č. 4 - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace (její součástí je soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a technická zpráva)
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o subdodavatelích.

V Praze dne: 18. 07. 2012
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