VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově“
zadávané podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020
mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „zákon“). Zadavatel
nebude v souladu s čl. 6 odst. 3 Pravidel města Český Krumlov pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu postupovat dle těchto Pravidel.
Evidenční číslo zakázky: VZCK 0029/2019
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení“,
akceptační číslo 13841861, realizovaného v rámci výzvy 6/2018 Národního programu Životního
prostředí, prioritní oblasti 5. životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.3.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836
Zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Čábelová, referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
Telefon: 380 766 706
Email: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz
Zastoupení zadavatele ve věci výběrového řízení:
Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát
IČ 06625231, ev. č. ČAK 17905
sídlo Rooseveltova 48, Český Krumlov
ID datové schránky: bzrxki6
Telefon: 724 907 155
Email: advokat@akck.cz

2. Základní údaje o zakázce
Název akce: „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově“
Evidenční číslo zakázky: VZCK 0029/2019
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4.736.549,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota je stanovena jako nejvýše přípustná maximální cena za předmět plnění.
Zadavatel vyloučí každého účastníka výběrového řízení, jehož nabídková cena překročí
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
Výzva vč. zadávacích podmínek (dále také jako „zadávací dokumentace“) je zveřejněna na
profilu zadavatele na webové adrese: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
Zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. Nabídky je možno
podávat v listinné i v elektronické podobě. Nabídky v elektronické podobě se podávají s využitím
elektronického
nástroje
zadavatele
E-ZAK
na
webové
adrese
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html

Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
a
na
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf. V případě jakýchkoli otázek
týkajících se uživatelského ovládání nebo technického nastavení elektronického nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce kontaktujte podpora@ezak.cz.
Zadávací dokumentace je dostupná neomezeně elektronicky na adrese profilu zadavatele
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html a na URL adrese veřejné zakázky v E-ZAK:
https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000396. Všechna vysvětlení, změny či doplnění zadávací
dokumentace budou uveřejněna neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji
E-ZAK prostřednictvím výše uvedené URL adresy veřejné zakázky. Doporučujeme proto
dodavatelům registraci dodavatele v E-ZAK. V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému,
kontaktujte prosím technickou podporu E-ZAK.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním základních údajů o nabídce a se zveřejněním
celého znění smlouvy včetně všech případných dodatků, pokud s ním bude smlouva uzavřena na
základě výsledku zadávacího řízení
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem této zakázky je výměna svítidel v rozsahu dle technické dokumentace tak, aby výsledná
instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a splnění požadavku
poskytovatele dotace. Technická dokumentace obsahuje konkretizaci rozsahu zakázky s využitím čísel
stožáru veřejného osvětlení uvedených v pasportu veřejného osvětlení. Veřejná zakázka je dále
specifikována v Návrhu smlouvy, v příloze č. 1 Návrhu smlouvy - položkovým rozpočtem, v příloze č.
2 Návrhu smlouvy technickou dokumentací a v příloze č. 3 Návrhu Smlouvy_ Technickými požadavky
na svítidla Návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu této Výzvy.
CPV kódy:
Instalace a montáž zařízení pro venkovní
45316100-6
osvětlení
45316110-9

Instalace a montáž zařízení pro osvětlení
silnic

4. Místo plnění veřejné zakázky:
Český Krumlov
5. Doba plnění veřejné zakázky
Zakázka bude z rozpočtových důvodů plněna ve dvou etapách:
1.etapa - průjezdní úseky silnic
předpokládaný termín zahájení plnění: leden 2020
předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.7.2020,
Název ulice
5.KVĚTNA
CHVALŠINSKÁ
OBJÍŽĎKOVÁ
POD KAMENEM
Počet svítidel celkem

Počet svítidel
25
91
38
12
166

2.etapa - ostatní PK projektu
předpokládaný termín zahájení plnění: leden 2021

předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.7.2021,
Název ulice
Chvalšinská - pravý chodník I/39
k sídlišti Plešivec
Na Svahu
sídliště Plešivec
Školní
třída Míru
Vyšenská
Vyšný - cesta k dílnám v bývalém lomu
Za Nádražím
Železniční
Počet svítidel celkem

Počet svítidel
1
4
20
27
19
44
50
1
13
4
183

Zadavatel upozorňuje účastníky na nutnost měření kvality osvětlení v souladu s čl. III. 2. Návrhu
smlouvy, které bude ze strany objednatele zajištěno do 30 dnů od ukončení montáže svítidel a jehož
kladný výsledek je podmínkou pro převzetí díla zadavatelem. Měření bude provedeno pro účely
předání a převzetí 1. etapy a 2. etapy samostatně, vždy k termínu ukončení prací na etapě dle
harmonogramu prací.
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje
prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona.
6.1. Základní kvalifikační předpoklady (ve smyslu § 74 zákona)
Uchazeč prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení (viz Příloha č.
2), které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. Všichni členové
statutárního orgánu účastníka prokazují splnění základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení (příloha č. 3). Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, podepisuje tato osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu účastníka. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, podepisují osoby dle § 74 odst.
3 zákona. Uchazeče, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, může zadavatel
vyzvat k doložení platných dokumentů vztahujících se k prokázání základní způsobilosti.
V takovém případě je uchazeč povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto
dokumentů ne starších 90 kalendářních dnů před podáním nabídky.
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady (ve smyslu § 77 zákona)
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto
dokladů:
• 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,
• 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,
6.3. Technické kvalifikační předpoklady (ve smyslu § 79 zákona)
Účastník předloží:
• Seznam minimálně 3 zakázek stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění
veřejné zakázky (výměna nebo instalace veřejného osvětlení) realizovaných
účastníkem v posledních 3 letech v minimálním finančním objemu 2.000.000, - Kč
bez DPH za každou jednotlivou zakázku. (dále také jako „seznam referenčních
zakázek“).

•

•

Součástí seznamu referenčních zakázek budou alespoň následující údaje: identifikace
objednatele, kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci služby ověřit,
popis, cena, doba realizace, údaj o tom, že služba byla poskytnuta řádně a včas.
Účastník může využít přílohu č. 4 Výzvy.
Světelně-technické výpočty – součástí nabídky musí být zpracování světelnětechnických výpočtů. Pro porovnání uchazeči dodají světelně-technický výpočet
prokazující efektivní využití světelného toku svítidel v tištěné i elektronické
(otevřené) podobě. Pro možnost porovnání navrhovaného řešení s příslušnými
požadavky norem budou zadavatelem předložené světelně-technické výpočty
zkontrolovány a přepočteny. Součástí nabídky bude dodání světelně-technických
parametrů svítidel v datovém formátu LDT (eulumdata – světelná vyzařovací
charakteristika s jednotkami) i v tištěné podobě.
Předložení vzorku svítidla – účastník předloží společně s nabídkou VZOREK 1 ks
svítidla, které odpovídá technickému řešení dle konfigurace 8 (viz Příloha č. 8_Podklad
pro Světelně-Technický Výpočet). Předložené svítidlo bude mít parametry shodné
s požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 3 Návrhu Smlouvy_ Technické
Požadavky na Svítidla. Křivka svítivosti, světelný tok svítidla, příkon atd. se u
předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně-technickém
výpočtu. Zadavatel předložený vzorek nechá zkontrolovat. Po ukončení výběrového
řízení budou uchazeči vyzváni k vyzvednutí doručených vzorků v sídle zadavatele.
Uchazečům nenáleží žádná finanční kompenzace za poskytnutí, doručení a vyzvednutí
požadovaného vzorku Vzorek bude doručen v neporušením balení na podatelnu
zadavatele na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český
Krumlov a bude označen tímto textem:
Veřejná zakázka malého rozsahu – vzorek svítidla
Název akce:

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově“
„NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ“

V případě doručení vzorku poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem je za
okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí vzorku podatelnou zadavatele.
Provozní doba podatelny:
Po a St: 7.30 – 17.00
Út a Čt: 7.30 – 15.30
Pá:
7.30 – 13.00
•
•

Čestné prohlášení o souladu dodávaných výrobků a zařízení s ČSN
Katalogový list svítidel včetně dodání světelně-technickými parametry svítidel v
datovém formátu LDT (eulumdata)

7. Uchazeč nebo zájemce dále předloží
a) Krycí list nabídky (příloha č. 1) – účastník na krycí list doplní požadované identifikační údaje,
nabídkovou cenu a údaj o Celkovém instalovaném příkonu navržených svítidel bez regulace (kW) –
zadavatel upozorňuje účastníka, že požadavek na Celkový instalovaný příkon je specifikovaný
v příloze č. 2 Návrhu Smlouvy_ Technická dokumentace a jedná se o požadavek poskytovatele
dotace, který musí být splněn. Nejedná se o hodnotící kritérium.
b) prohlášení o těchto skutečnostech
- účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona
- na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního
týmu zadavatele,
- účastník 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,

- účastník není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák.
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- účastník neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce,
přičemž k tomu může použít text, který tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky.
c) seznam osob dle § 105 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku
plnit (poddodavatel - podzhotovitel) (účastník může použít tabulku, který tvoří přílohu č. 6 Výzvy
k podání nabídky). Pokud účastník předloží seznam v jiném formátu, musí tento seznam obsahovat
nejméně ty údaje, které jsou uvedeny v tabulce, jež tvoří přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídky.
d) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka vč.
harmonogramu plnění a oceněného rozpočtu. Harmonogram bude zpracován v měsících.
8. Pravost a stáří dokladů
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od uchazeče, se kterým má být uzavřena
smlouva, originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy. Uchazeč vyplní
všechny položky určené k vyplnění uchazečem.
Uchazeč vyplní rovněž rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
V případě rozporu mezi cenou uvedenou v návrhu smlouvy a cenou na krycím listu popř. v rozpočtu je
rozhodující cena uvedená v návrhu smlouvy.
Účastníkem 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 nebo v případě změny situace na trhu, kdy na
základě prokazatelného doložení uchazečem dojde ke zvýšení cen. V případě změny situace na trhu
bude změna ceny odsouhlasena oběma smluvními stranami.
11. Hodnotící kritéria
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem:
Nejnižší nabídková cena bez DPH s váhou 100 %.
12. Podání nabídky v listinné podobě
Nabídky v listinné podobě se podávají doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele na
adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. V případě doručení
nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí zadavatelem
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Provozní doba podatelny: Po a St: 7.30 – 17.00
Út a Čt: 7.30 – 15.30
Pá:
7.30 – 13.00
V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik převzetí
zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Zadavatel zajistí na každé převzaté
nabídce uvedení přesného času a data převzetí. 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!

Návrh smlouvy musí být podepsán osobami oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu
z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem účastníka 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.
Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Název akce:

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově“

„NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ“
Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem účastníka. Dále musí
být na obálce uveden název a adresa účastníka.
Doporučená opatření mají sloužit na ochranu účastníka i zadavatele před neoprávněnou manipulací
s nabídkou.
13 Podání nabídky v elektronické podobě
Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kdy
předmětná veřejná zakázka je dostupná na URL adrese https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000404
Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti dle čl. 14 zadávací dokumentace. V případě, kdy nabídku
podává a podepisuje osoba oprávněná za účastníka jednat na základě plné moci či pověření, musí být
její plná moc nebo pověření součástí nabídky.
Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování:
V případě podání nabídky v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje nemusí být
datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. Uznávaným
elektronickým podpisem nemusí být opatřen ani návrh smlouvy. Postačí, když bude smlouva
opatřená podpisem oprávněné osoby bez dalšího ověření.
14. Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky, dokladů k prokázání
kvalifikace a požadovaných vzorků:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1),
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 2 a 3),
3. Doklady o splnění profesních a technických kvalifikačních kritérií (technická kval. kritéria –
příloha č. 4 – Seznam referenčních zakázek, Světelně-technický výpočet, čestné prohlášení o
schodě ČSN), vzorek svítidla dle požadavku v bodu 6.3. Výzvy, Katalogový list svítidel včetně
dodání světelně-technických parametrů svítidel v datovém formátu LDT (eulumdata) i tištěném
formátu
4. Další doklady a prohlášení účastníka dle bodu 7 Výzvy k podání nabídky (možné použít text, který
tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky).
5. Seznam subdodavatelů – v případě, že bude uchazeč využívat subdodavatele (příloha č. 6)
6. Podepsaný návrh smlouvy (návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou zmocněnou k
takovému úkonu, originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky)
(příloha č. 7), ke smlouvě bude přiložen oceněný rozpočet a harmonogram plnění v členění
v měsících
7. Světelně - technický výpočet dle požadavku v bodu 6.3. Výzvy (zadání viz. příloha č. 8)
8. Čestné prohlášení o souladu dodávaných výrobků a zařízení s ČSN

9. Prohlášení zájemce o celkovém počtu listů nabídky

15. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky je možno podat v listinné či elektronické podobě v souladu s čl. 12. a 13. této Výzvy
nejpozději do 10.12.2019 do 10:00 hodin
16. Otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek
Otevírání nabídek je neveřejné. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem
stanoven den předání nabídky na výše v čl. 12. uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném
poštovním úřadě!
Nabídky budou otevírány, posuzovány a hodnoceny komisí stanovenou zadavatelem a v souladu
s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (vyjma podmínek specifických pro
OPŽP, když projekt je financovaný v rámci SFŽP)
Zadavatel si vyhrazuje právo ve výběrovém řízení uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení a
oznámení o vyloučení účastníka ve výběrovém řízení zveřejněním na profilu zadavatele na URL adrese
veřejné zakázky. Shora uvedená oznámení se považují za doručená účastníkům řízením okamžikem
uveřejnění.
17. Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci
Pokud zadávací dokumentace obsahuje při vymezení požadovaného předmětu plnění odkaz na
dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, zadavatel prohlašuje, že se jedná pouze o názorné vymezení požadovaného standardu;
zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Využije-li uchazeč této možnosti, bude součástí jeho nabídky jednoznačná specifikace věcná, technická
i finanční takového řešení a popis případné odlišnosti navrhovaného řešení od zadavatelem uvedeného
řešení v příslušné části zadávacích podmínek. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich technické vlastnosti
a musí být splněny požadavky na ně kladené normami, zákony a požadavky stanovené zadavatelem v
zadávací dokumentací.
18. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace, vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Dodatečné informace
uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky a zašle je současně
všem účastníkům a zájemcům o zadávací dokumentaci.
Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V případě takové změny
zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby
od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel může poskytnout vysvětlení i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení
zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti. Pokud nebude žádost doručena včas, nemusí zadavatel tuto lhůtu dodržet.
19. Ostatní podmínky zadávací řízení
Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit v souladu s čl. 2.14 Pokynů pro zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014 – 2020

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky uvedené v této
zadávací dokumentaci.
Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a
případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě a
důkladně prostuduje pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci
a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas požadované informace a doklady, nebo pokud
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám a přílohám, může to mít za
důsledek vyřazení takové nabídky a následné vyloučeni uchazeče z další účasti ve výběrovém řízeni.
Tato výzva vč. zadávacích podmínek byla schválena dne 18.11.2019 usnesením Rady města Český
Krumlov č. 0535/RM29/2019.
Přílohy:
Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
Příloha č. 4 – Seznam referenčních zakázek
Příloha č. 5 – Prohlášení o některých skutečnostech
Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů
Příloha č. 7 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 8 - Podklad pro Světelně-Technický Výpočet
V Českém Krumlově dne 29.11.2019

Mgr. Jana
Kitzbergerová

Digitálně podepsal Mgr. Jana Kitzbergerová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-06625231,
o=Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát [IČ
06625231], ou=1, cn=Mgr. Jana
Kitzbergerová, sn=Kitzbergerová,
givenName=Jana, serialNumber=P525192
Datum: 2019.11.29 16:00:00 +01'00'

………………………………………
Mgr. Jana Kitzbergerová, advokát
v zastoupení města Český Krumlov

