Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Ruská 355, Mariánské Lázně
ve smyslu § 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku
1) Název zakázky
„Oprava střešního pláště Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a
zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Oprava střešního pláště Gymnázia a obchodní
akademie Mariánské Lázně“, v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění
je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním předáním stavby zadavateli.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Očištění stávajícího střešního pláště
Oprava poškozené plechové krytiny
Oprava stávajícího oplechování věžiček
Oprava konstrukce věžiček
Výměna poškozených částí žlabů a svodů
Celkový dvojnásobný nátěr celé střešní krytiny
Oprava stávajících vylézáků na střechu
Oprava poškozené části bednění po protečení
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Případné možné znění:
-

realizace veřejné zakázky bude probíhat za provozu daného objektu
je nutné dodržet omezující podmínky pro provádění dané pohybem osob vně objektu

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace a výkaz výměr nazvaný „Oprava střešního pláště
Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně“ , zpracovaný firmou Hotel servis Mariánské Lázně s.r.o., Ruská
72/10, Mariánské Lázně.
Zadávací dokumentace bude vydávána uchazečům v sídle zadavatele.
Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu
prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.
V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky (např. typ
barvy), jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto
možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako
srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a
uchazeč může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky).
V tomto případě musí uchazeč doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo
použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou
zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci
Sídlo: Mariánské Lázně, Ruská 355, 35369,Mariánské Lázně, Česká republika, IČ: 47723394, DIČ: CZ 47723394,
tel.: +420 354 624 166, http://www.goaml.cz, e-mail: goaml@goaml.cz
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přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem
uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
pouze doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek a rezervy smluvní ceny, termín zahájení a ukončení
prací a doplnění konkrétních délek záručních lhůt a osobu odpovědnou za provádění práce ( stavbyvedoucí ) bez
možnosti upravovat jiná znění jednotlivých ustanovení smlouvy

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení prací je 2.7.2012
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 24.8.2012
Lhůta realizace zakázky bude jedním z hodnotících kritérií. Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín
zahájení a ukončení prací a celkovou lhůtu realizace zakázky v kalendářních dnech.Uchazeči rovněž ve svých
nabídkách uvedou harmonogram plnění s uvedením předpokládaného objemu finančního plnění po měsících. Termín
ukončení prací nelze prodloužit, pouze dodržet nebo zkrátit, což se promítne do hodnocení.

Místem plnění je objekt Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355

4) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium
zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude
provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených
zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny:
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny vč. DPH
(váha kritéria -80%)
Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

(

nejnižší nabídková cena
hodnocená nabídková cena

)

x

100

Kritérium č. 2 – Lhůta realizace zakázky
(váha kritéria - 10%)
Lhůtou realizace zakázky se rozumí celková lhůty realizace uvedená v kalendářních dnech.
Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

(

nejnižší lhůta realizace zakázky
hodnocená lhůta realizace zakázky

)

x

100

Kritérium č. 3 – Záruky za jakost díla uvedená v měsících
(váha kritéria - 10%)
Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:

(

hodnocená záruka
nejdelší záruka

)

x

100

5) Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady doložením příslušných Živnostenských listů a
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč zapsán. Tyto doklady budou doloženy v kopiích. Výpis z
obchodního rejstříku stáří max. 90 dní.
Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za účelem splnění
předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat
sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků
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sdružení za plnění veřejné zakázky. Každá z osob, která podává nabídku společně, prokáže kvalifikační předpoklady v
souladu s předchozím odstavcem. Živnostenské listy předloží tyto osoby dle rozsahu, ve kterém se budou na předmětu
plnění veřejné zakázky podílet.
Uchazeči mohou prokázat kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném tímto článkem výzvy také některým ze
způsobů dle § 127 zákona nebo dle § 134 zákona.

6) Požadavky na prokázání dalších kvalifikačních předpokladů uchazeče
Zadavatel požaduje uvést v nabídkách následující podklady:
•
•

doložením kopie osvědčení o odborné způsobilosti pracovníka, který bude zabezpečovat odborné vedení
provádění stavby v souladu s ustanovením platného znění zák. č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon (např.
autorizace dle zák. č. 360/92 Sb.)
přehled zakázek obdobného charakteru a velikosti dokončených uchazečem v posledních třech letech, včetně
uvedení orientační ceny, procenta zajištění zakázky vlastními kapacitami, termínu dokončení, celkové lhůty
plnění a spojení na kontaktní osoby investora včetně telefonického pro získání referencí (údaje budou uvedeny
v tabulkové formě)

Uchazeči mohou prokázat příslušné informace dle tohoto článku výzvy také doložením certifikátu dle § 134 zákona.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1.
2.
3.

Celková cena díla v Kč bez DPH, rezerva ve výši 5 % z ceny bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH a z
rezervy) a celková cena díla včetně rezervy a DPH.
Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.
Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů výměr
obsažených v zadávací dokumentaci.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých
zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a
zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a
dále její veškeré přílohy (výkaz výměr, který je přílohou těchto zadávacích podmínek). Případné čerpání rezervy bude
podléhat písemnému schválení stanoveného zástupce investora. K rezervě bude připočtena DPH ve výši 20 %.
V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních
částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv. pod čárou - v
případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle výše uvedeného odstavce
a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne dodatečně informace všem účastníkům
zadávacího řízení.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve
výzvě.
Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou
činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např.
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vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení
budovaného díla systémem „ALL RISK“, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.).

3. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy
komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle
podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do
jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a
okolí stavby.

4. Staveniště bude označeno po celou dobu realizace informační tabulí (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 1,6 x 1 m
s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a TDI. Konkrétní grafické a technické řešení
tabule podléhá schválení zadavatele.

5. Pro přejímací řízení zajistit doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. o
odpadech.

6. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými
s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení včetně jeho čištění a údržby zodpovídá v
průběhu stavebních prací zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a
provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale
budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

8. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců na
celý předmět plnění. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány. Délka záruční lhůty je jedním z hodnotících
kritérií,minimální akceptovatelné prodloužení je o 6 měsíců a maximální možné prodloužení je o 60 měsíců

9. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách
a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízeních použitých při realizaci stavby .

10. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě
objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí
nabídkových rozpočtů. Součástí soupisů provedených prací bude také, u jednotlivých položek, uvedení celkových
výměr uvedených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky. Dílčí faktury budou vystavovány na částku
odpovídající provedeným pracím daném období; dílčí fakturace bude takto probíhat až do výše 95 % celkové
smluvní ceny. Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví
zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH. Způsob fakturace bude podrobně
dohodnut ve smlouvě o dílo. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.
Splatnost faktur bude 14 dní.
Návrh platebního kalendáře bude přílohou nabídky.
11. Smlouva o dílo, jejíž návrh bude vítěznému uchazeči předložen zadavatelem zadávacího řízení, bude obsahovat
ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení s těmito podmínkami:
-

V případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle smlouvy, dále porušení povinností k zajištění součinnosti
smluvních stran zhotovitelem, nesplnění povinnosti zhotovitele zahájit odstraňování reklamovaných vad díla
v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za
provedení díla, a to za každý den prodlení. Dále za nedodržení termínu dokončení díla je oprávněn objednatel za
první den nedodržení termínu uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy : jedno
procento) z Ceny za provedení díla, včetně DPH.
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-

V případě, že objednatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené a dále uvedené podmínky úhrady za provádění
díla, je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

-

V případě, že nebudou zhotovitelem dodrženy smlouvou stanovené a zejména dále uvedené podmínky provádění
díla (dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a dokládání předepsaných
atestů, zpracování projektové dokumentace skutečného provádění stavby, odstranění vad a nedodělků na předání
díla, oznamovací povinnost o subdodavatelích, dodržování bezpečnosti práce, zajištění osvětlení, dopravního
značení a zábran na staveništi, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, dále
podmínky pojištění vyplývající ze smlouvy o dílo na provádění díla) a je objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.

-

V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy, je
stanoven úrok z prodlení ve výši 0,5 % z neuhrazené části peněžitého závazku včetně DPH, denně za každý
započatý den prodlení s úhradou.

12. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty:
-

Zadavatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dní od oznámení.
V případě záručních závad havarijního charakteru (zejména na vady s možností dalšího růstu škod) požaduje
zadavatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to
v daném případě technicky možné.

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín
otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře sekretariátu GOAML v Mariánských Lázních, Ruská 355
v 1.patře nebo písemně na výše uvedenou adresu
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 23.3.2012 do 12 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26.3.2012 v 8 hodin v GOAML v kanceláři ředitele v 1.patře
Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

9) Informace o výsledku zadávacího řízení
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně ve lhůtě do 13.4.2012.

10)

Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka za
účasti zástupce zadavatele je stanovena na 15.3.2012 v 9 hod. na místě stavby.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Mgr.Miloslav Pelc,  603 339368 a ve věcech
odborné problematiky Ing.Richard Stoklasa, 602422892

11)

Zadávací projektová dokumentace včetně podmínek za její poskytnutí

Pro zpracování nabídky je nutná zadávací projektová dokumentace. Zadávací dokumentace bude poskytnuta uchazečům
bezplatně na základě jejich písemného požadavku.
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Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Veškeré
části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepkou s
razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou
formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (v tomto oddílu nabídky budou příslušné doklady)
Prokázání dalších kvalifikačních předpokladů uchazeče
Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí
Přílohou tohoto oddílu nabídky budou kalkulace cen
Termínová nabídka
Přílohou tohoto oddílu bude harmonogram plnění s uvedením předpokládaného objemu finančního plnění po ???
měsících.
Záruční podmínky
Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat
Podepsaný návrh SOD
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu nabídky bude
formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je
přílohou zadávací dokumentace)
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně
označených „Veřejná zakázka, Oprava střešního pláště GOAML, neotevírat nabídka“. Na obálce bude
dále uvedena adresa uchazeče.

13)
•

•

14)

Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
− Zadavatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a
jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
− Dojde k významné změně termínu realizace.
− Změní se daňové předpisy.
Zadavatel nepřipouští dle § 70 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce
technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních
postupů a materiálů dle podmínek čl. 2 zadávací dokumentace.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
•

nevracet uchazečům podané nabídky
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

V Mariánských Lázních dne 2.3.2012

Mgr Miloslav Pelc
ředitel školy
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Přílohy:
Formuláře:

Krycí list nabídky
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
vzorová podoba smlouvy o dílo
Výkaz výměr
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Krycí list nabídky
na akci:

Oprava střešního pláště Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně
Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH a bez rezervy

Kč

Rezerva 5 % z ceny bez DPH

Kč

Celkem DPH (z ceny bez DPH a z rezervy)

Kč

Celková cena včetně DPH a rezervy

Kč

Termínová nabídka
Lhůta zpracování zakázky
(v kalendářních dnech)
Zahájení prací (přesné datum)
Ukončení prací (přesné datum)

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a
že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme provedli kontrolu úplnosti
zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a
technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné
k realizaci díla.
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona 137/2006 Sb. a jako uchazeči, dle § 53
odst. 1 písm. k) zákona 137/2006 Sb., nám nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

