MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA
PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 2. KATEGORIE
mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „Zákon“), podle čl. 4 bod 5
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013
Zadavatel, město Český Krumlov, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky:
Název akce: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – tisk edukačních materiálů
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
Zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Identifikační údaje zástupce zadavatele
Název: IK consult s.r.o.
Sídlo: Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČ: 27713326
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, +420 604 665 171, i.kasik@ikconsult.cz
Zadavatel pověřuje výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené
veřejné zakázce společnost IK consult s.r.o., sídlem Živného 1254/8, 635 00 Brno, kontaktní adresa:
Lipová 906/1, 602 00 Brno, IČ: 27713326, zastoupenou Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem. Toto
pověření se vztahuje na všechny zadavatelské činnosti vyjma zadání veřejné zakázky, vyloučení
dodavatele z účasti v řízení a zrušení řízení.
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
2.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
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Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tisku edukačních materiálů dle technické specifikace,
která je přílohou této zadávací dokumentace.
Klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 22100000-1 Tištěné knihy, brožury a letáky
CPV: 22462000-6 Reklamní materiály
Věcné vymezení předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vytištěného souboru jedenácti typů edukačních
materiálů dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Kupní smlouvy. „Návrh Kupní smlouvy“ tvoří
přílohu č. 5 této zadávací dokumentace (dále také jako „Návrh smlouvy“).
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak její přílohou č. 5 –
„Návrhem Kupní smlouvy“ a přílohami Návrhu Kupní Smlouvy – „Technickou specifikací vč. cenové
tabulky“ a „Vzorovým návrhem listu“.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit zadání veřejné zakázky (dále také „zakázka“) v souladu se
zásadami uvedenými v § 6 zákona. Zájemce se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných
právních předpisů.
Kompletní zadávací dokumentace je rovněž uveřejněna po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek
na profilu zadavatele: (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f81bd3c25381d).
Zakázka je realizována v rámci projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, registrační
číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti Intervence 5.1. Na tuto zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů
Evropské Unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 242 Kč za jeden tisk celého souboru jedenácti typů
edukačních materiálů, tj.
- 242.000 Kč bez DPH za tisk celého souboru jedenácti typů edukačních materiálů v nákladu 1000 ks
(tj. celkem 11000 ks jednotlivých edukačních materiálů)
Zadavatel si v obchodních podmínkách obsažených v návrhu smlouvy vyhradil právo odebrat tisk
souboru jedenácti typů edukačních materiálů v min. nákladu 1000 ks a maximálním nákladu 1500 ks.
Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky za jeden tisk celého
souboru jedenácti typů edukačních materiálů je hodnotou maximální a tuto předpokládanou hodnotu
není z důvodu výše poskytnuté dotace možné překročit.
2.3. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona
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není zadávána v zadávacím řízení podle Zákona. Tato zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi, v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů
EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém
období 2007–2013 a Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.1: Národní podpora
využití potenciálu kulturního dědictví Integrovaného operačního programu.
3. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění Český Krumlov (kód ZÚJ: 545392), Jihočeský kraj (kód NUTS: CZ031).
4. Doba plnění veřejné zakázky

-

Předpokládané zahájení realizace: říjen 2015.
Předpokládané datum podpisu smlouvy: říjen 2015.
Předpokládané ukončení realizace: do 3 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději
však do 31. 10. 2015.

Termín podpisu smlouvy je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. Zadavatel si
z uvedeného důvodu vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín podpisu
smlouvy.
5. Zadávací lhůta (doba po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkou)
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek.
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu dle kap. 6.1, 6.2 a 6.3 této Výzvy
k podání nabídky. Uchazeč je oprávněn předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů v prosté kopii.
6.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
(viz příloha č. 3 této Výzvy k podání nabídky), které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem
či za uchazeče. Ve vztahu k písm. a) a b) toto prohlášení podepisuje osoba oprávněná jednat za
uchazeče.
6.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto
dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude doložena v prosté kopii,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
přičemž listina bude doložena v prosté kopii.
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6.3Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
minimálně 3 dodávek stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění veřejné zakázky,
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Každá
dodávka bude v minimální výši plnění 100 000 Kč bez DPH. Seznam musí mít formu čestného
prohlášení podepsaného uchazečem.
7. Pravost dokladů, doklady subdodavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, certifikát
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části profesní nebo technické kvalifikace
požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli
předložit:
-

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle přílohy č. 3 této
Výzvy k podání nabídky – písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle kap. 6.2
písm. a) této Výzvy k podání nabídky subdodavatelem,

-

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace kap. 6.1 a 6.2
písm. a) této Výzvy k podání nabídky.
Uchazeč nebo zájemce může doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů dle kap. 6.1 této
Výzvy k podání nabídky a profesních předpokladů v rozsahu dle kap. 6.2 této Výzvy k podání nabídky
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dále může prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů certifikátem vydaným v rozsahu v něm uvedeném.
8. Uchazeč dále předloží (viz příloha č. 4 výzvy):
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u
zadavatele, případně předloží čestné prohlášení, že žádná z osob, na které se předmětný kvalifikační
předpoklad vztahuje, v posledních 3 letech u zadavatele nepracovala a učiní prohlášení, že na
zpracování nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního týmu zadavatele,
b) v případě, že je uchazeč nebo zájemce akciovou společností; v tom případě doloží aktuální seznam
akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %,
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.
9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
10. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny
Rozhodující je celková cena za jeden tisk všech jedenácti typů edukačních materiálů, tj. celkem
11 výtisků edukačních materiálů.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást návrhu
smlouvy.
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Nabídková cena bude v tomto členění rovněž uvedena v Návrhu Kupní smlouvy. V případě rozdílu
ceny uvedené na Krycím listu nabídky a v Návrhu Kupní smlouvy, je rozhodující cena uvedená
v Návrhu Kupní smlouvy.
Uchazečem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné pro
plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a uchazeč je vázán nabídkovou
cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze z důvodu
změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.
Nabídková cena musí v těchto intencích obsahovat veškeré náklady na splnění pro hodnocení nabídek
uvedeného plnění, tak aby zadavatel byl schopen provést hodnocení nabídek.
Nabídková cena bude stanovena jako nabídková cena za 1 ks tiskoviny v Kč bez DPH.
11. Místo a termín pro doručení nabídek
Termín pro doručení nabídek: 26. 10. 2015 do 9:00 hod.
poštou na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
osobně na adresu: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, v
pracovní dny a to v pondělí a ve středu v době od 7:30 do11:00 a od 12:00 do 17:00, v úterý a ve
čtvrtek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a v pátek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do
13:00; v poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky podávat do 9:00 hod.
12. Doklady
Nabídka uchazeče bude podána písemně v počtu 2 ks (1x originál a 1x prostá kopie) a podepsána
osobami oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě
zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu
podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní
adresu účastníka s připojením razítka společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak
zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou
očíslovány. Posledním listem nabídky musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet
listů nabídky. Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.
Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a
předkládají se v prosté kopii.
Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Název akce: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – tisk edukačních materiálů
„NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ“
Obálka musí být opatřena názvem a adresou uchazeče.
14. Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání
kvalifikace:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky),
2. Obsah nabídky,
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 3 Výzvy k podání
nabídky),
4. Doklady o splnění kvalifikačních kritérií (dostačující v prosté kopii),
5. Doklady dle bodu 8. Výzvy k podání nabídky (viz příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky),
5. Seznam případných subdodavatelů (příloha č. 2. Výzvy k podání nabídky),
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6. Návrh smlouvy (viz příloha č. 5 této Výzvy k podání nabídky) – doplněný a podepsaný (text
přiložený k výzvě o podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny uchazeče, návrh smlouvy musí
být podepsán uchazečem či osobou zmocněnou k takovému úkonu, originál příslušné plné moci musí
být v takovém případě součástí nabídky). Uchazeč do návrhu smlouvy doplní pouze své identifikační
údaje, touto výzvou explicitně požadované skutečnosti a cenu plnění v přesné výši.
15. Hodnotící kritéria
Zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší celkovou
nabídkovou cenu (váha 100 %). Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše celkové
nabídkové ceny (v Kč bez DPH), přičemž jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který
ve své hodnotitelné nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. Analogicky tomuto pravidlu bude
sestaveno celkové pořadí hodnotitelných nabídek.
16. Posouzení a hodnocení nabídek
Otevírání obálek je veřejné. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem
stanoven den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním
úřadě. Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek – dne 26. 10. 2015
v 9:00 hodin, a to v sídle zadavatele - konkrétně v zasedací místnosti na MěÚ Český Krumlov, 3.
patro, Kaplická 439, Český Krumlov.
Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.
Obálky s nabídkami doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny a
budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
uchazeče o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem dotčeným
uchazečům. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek.
Předané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže,
vyřazené nabídky se uchazečům nevrací.
17. Další podmínky pro plnění zakázky
- Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
Zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v
nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto uchazeče při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
-

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

-

Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do
konce roku 2025. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

-

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této
Smlouvy, včetně postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. občanského zákoníku, bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

-

V případě, že zadávací dokumentace v kterékoliv části 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
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vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o názorné
vymezení požadovaného standardu; zadavatel netrvá na použití takových výrobků a umožní
pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
-

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám nejpozději 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Písemná
žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena v písemné podobě v
českém jazyce na adresu IK consult s.r.o., Lipová 906/1, 635 00 Brno nebo na e-mailovou
adresu i.kasik@ikconsult.cz. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče.

-

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.

Obchodní podmínky
a) Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy, která obsahuje podrobné obchodní i platební
podmínky stanovené Zadavatelem, jsou uvedeny v Příloze č. 5 této Výzvy k podání nabídky.
b) Uchazeč je při přípravě návrhu smlouvy vázán podmínkami této Výzvy k podání nabídky, včetně
jejich příloh (zejména Přílohou č. 5 – návrh smlouvy).
c) Uchazeč není v rámci návrhu smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru
smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva a vzorová
smlouva předpokládá. Uchazeč ocení Soupis dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 1 vzorové
smlouvy. Uchazeč rovněž vyplní relevantní přílohy vzorové smlouvy.
d) Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou
osobou k tomu oprávněnou; originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém
případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
Informace o zamýšlených subdodavatelích
V případě, že část předmětu kupní smlouvy bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí
osoby), požaduje Zadavatel uvést v nabídce uchazeče (formou samostatného čestného prohlášení
uchazeče, viz příloha č. 2 výzvy), jakou konkrétní věcnou část (popř. jaké konkrétní věcné části)
plnění předmětu kupní smlouvy má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Tím
není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu pro realizaci předmětu kupní smlouvy subdodavatele využít,
předloží v nabídce čestné prohlášení o tom, že pro realizaci kupní smlouvy subdodavatele
nevyužije.

Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a)

nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo

b)
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět
plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo
c)
byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp.
výzvě, zadávací dokumentaci, nebo
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d)

odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:
a)
v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval , nebo
b)
vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl
zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 8.
18. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Tato Výzva k podání nabídky je zpracována v rozsahu nezbytném pro podání nabídky. Zadávací
dokumentace jako samostatný dokument v tomto výběrovém řízení tudíž zpracována nebyla, přičemž
obsahové náležitosti zadávací dokumentace byly zapracovány do textu této výzvy, který je tedy
současně i zadávací dokumentací.
Přílohy:
1) Krycí list nabídky
2) Seznam subdodavatelů
3) Čestné prohlášení – vzor č. 1
4) Čestné prohlášení – vzor č. 2
5) Návrh smlouvy vč.příloh
V Českém Krumlově, dne 15. 10. 2015

…………………………………………………
Mgr. Dalibor Carda - starosta
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