Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

„Sociální byty ve městě Újezd u Brna – nové vyhlášení“

Zadavatel zakázky:
Město Újezd u Brna
Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 00282740
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Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrhy smluv o dílo Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr
Pozn.: Na profilu zadavatele je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna dle zákona o
zadávání veřejných zakázek, včetně výkazu výměr v editovatelné podobě.
POZN.: Zadavatel doporučuje zájemcům o zakázku vycházet při zpracování nabídky z komplexní
dokumentace včetně projektových dokumentací, jelikož je zadavatelem požadováno v rámci
předložení kvalifikace rovněž poddodavatelské schéma, jenž musí odpovídat poddodavatelům,
pomocí kterých je prokazována kvalifikace, a to v objemu poddodavatelských prací odpovídajícím
poddodavateli prokázané kvalifikaci.
Poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel bude prokazovat kvalifikaci, se musí podílet na realizaci
zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude ze strany zadavatele
kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za následek uplatnění
sankcí ze strany zadavatele – viz zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

1. PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je zpracována dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek
pro programové období 2014-2020 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“) a v
souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci
se řídí zákonem o veřejných zakázkách.
Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit prostřednictvím
elektronického nástroje nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání
nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění
žádosti bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel dále upozorňuje účastníka na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
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platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se
musí podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude
ze strany zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za
následek uplatnění sankcí ze strany zadavatele.
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné
činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem: Při plnění zakázky
nemůže být poddodavateli plněna realizace práce hlavní stavební výroby (HSV) bezprostředně
související s aplikací předepsaného fasádního zateplovacího systému ETICS a výkon pozice hlavního
stavbyvedoucího.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně
respektovat při zpracování své nabídky (žádosti o účast) a ve své nabídce (žádosti o účast) je
akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této ZD, resp. v jejím vysvětlení,
změně nebo doplnění, může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel se tak musí při zpracování své
nabídky (žádosti o účast) vždy řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními
příslušných obecně závazných norem. Podáním své nabídky (žádosti o účast) účastník zadávacího
řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích
přílohách.
Technický dozor u téže stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět dodavatel
ani osoba s ním propojená.
Projektová dokumentace pro potřeby výběrového řízení byla zpracovaná společností AD plan &
design, s.r.o., Dunajevského 44, 616 00 Brno, IČ: 29264910 hlavní projektant - Ing. arch. Alexandr
Durchan, pod názvem „Sociální byty ve městě Újezd u Brna“ ve všech částech, které jsou součástí
zadávacích podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou tohoto
dokumentu.
Na tvorbě zadávací dokumentace se podílela společnost VIA Consult a.s. jako zástupce zadavatele
(tvorba zadávací dokumentace včetně příloh, vyjma předmětu plnění zakázky a příloh smlouvy o dílo).
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2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. Základní údaje
Zadavatel:

Město Újezd u Brna

se sídlem:

Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

IČ:

00282740

zastoupené:

Ing. Marie Kozáková, starostka města

2.2. Pověřená osoba zadavatele
Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult, a.s., nám. Svobody
527, 739 61 Třinec, IČ: 25084275.

2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve všech otázkách je VIA Consult, a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec,
Provozovna

STEELHOUSE

a.s.;

pobočka:

Kopečná 12, 602

00

Brno,

e-mail:

zadavacirizeni@viaconsult.cz
Bližší informace poskytne:
Mgr. Milan Konečný, tel.: +420 605 201 156, e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

2.4. Profil zadavatele
Profil zadavatele je přístupný na adrese: http://ujezdubrna.profilzadavatele.cz/

2.5. Elektronický nástroj zadavatele
Zadavatel používá elektronický nástroj NEN (dále jen „elektronický nástroj“). Elektronický nástroj je
dostupný na internetové adrese https://nen.nipez.cz/. Požadavky na užívání elektronického nástroje
NEN jsou uvedeny zde: https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje NEN, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu veřejné zakázky jinak.
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3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem plnění zakázky je stavební úprava objektu sociálního bydlení č. p. 1050 na ulici
Štefánikova v Újezdu u Brna - rekonstrukce podkroví, které bude zatepleno. Ve vybudovaném
podkroví bude vytvořeno pět samostatných bytových jednotek.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace.
Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné
a již musí být zahrnuty v nabídce účastníka.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné,
inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a
kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy
v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.
Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:


Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho
konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány vyhotovením
fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele.



Vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních
v tištěné podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající
projektové dokumentace,



odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů
označených názvem zakázky,



zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během
realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby),



zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému
dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné
provedení a dokončení realizace zakázky,



dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací,



dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky,
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uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky,
příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím realizace
předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.



vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek,



geometrický plán skutečného provedení stavby, potvrzený KÚ,



aj.

Účastníci jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které
splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky, které jsou vymezeny v příloze
zadávací dokumentace – projektová dokumentace.
Nedodržení těchto minimálních technických požadavků bude mít za následek, že nabídka účastníka
bude pro zadavatele nepřijatelná a bude vyřazena z hodnocení z důvodů nesplnění požadavku na
předmět zakázky.
Technické a kvalitativní podmínky:
Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými
evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít
ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací
obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6.100.000,- Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení
Komise č. 213/2008

Předmět

CPV

Stavební práce

45000000-7

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín zahájení stavby: únor-březen 2019
Ukončení realizace zakázky nejpozději do 360 kalendářních dnů od předání staveniště.
Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu díla bez vad a
nedodělků, včetně kolaudace dokončeného díla. Za vyšší moc (skutečnosti pozastavující dobu
realizace zakázky) jsou považovány i klimatické podmínky, které neumožňují technicky či
technologicky realizaci díla dle nastaveného časového harmonogramu navazujících prací
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Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou
zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.
Termín může být pozměněn s ohledem na průběh výběrového řízení.

Místo plnění: pozemek p.č. 3291 v katastrálním území města Újezd u Brna (blíže viz projektová
dokumentace)

Prohlídka místa plnění: pondělí, středa dopoledne 8 – 12 hodin
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Ing. Karel Vévar, tel.: +420 604 232 058

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek
hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritérium

Váha kritéria

Celková cena v Kč bez DPH

100 %

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup
stanovený touto výzvou a podmínkami poskytovatele podpory. Zadavatel může pro nové hodnocení
ustanovit novou hodnotící komisi.
Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska
zadávacích podmínek.

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění
veřejné zakázky.
Dále zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (analogicky dle
§ 74 odst. 1), 2) a 3) zákona),
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-

profesní

způsobilost

poddodavatele

z obchodního/živnostenského

prokáže

rejstříku

uchazeč

poddodavatele

předložením
(je-li

výpisu

poddodavatel

v obchodním/živnostenském rejstříku zapsán).

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Před uzavřením smlouvy bude vybraný dodavatel v souladu s § 86 odst. 3 zákona vyzván
k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem
předloženy.
Vybraný dodavatel nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným
prohlášením (vyjma výše uvedené výjimky pro základní způsobilost a základní způsobilost
poddodavatele), po výzvě zadavatele před podpisem Smlouvy o dílo.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník
zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních
dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 86 zákona o veřejných
zakázkách. Zadavatel stanoví povinnost, prokázat kvalifikaci dodavatele doklady, které jsou
zadavatelem specifikovány níže.

6.1. Základní způsobilost
Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
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c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže základní způsobilost doklady uvedenými v § 75 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením (§77 zákona):
a) Výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
b) Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
-

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

Projektová činnost ve výstavbě

c) Osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru:
-

Pozemní stavby

6.3. Ekonomická kvalifikace
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Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci předložením:
a) výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 10.000.000,- Kč, a to
v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období (jestliže dodavatel vznikl
později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období
od svého vzniku).
Způsob prokázání je stanoven doložením výkazem zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem
podle právního řádu země sídla dodavatele – viz § 78 zákona. Zadavateli dostačuje i předložení stran
účetních dokumentů, ze kterých vyplývá celkový obrat účastníka, není nutné dokládat kompletní
dokumenty.

6.4. Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto prací.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti
předmětu plnění zakázky
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech poskytl:
1)

min. 5 realizací stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj.
rekonstrukce stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č.
398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné
stavební práce obdobného charakteru (např. administrativní budovy, budovy určené
k bydlení), ve finančním objemu min. 5.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku (jedná se o
celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. komplexní rekonstrukce), přičemž součástí každé
referenční zakázky muselo být rovněž zateplení obálky předmětné budovy kontaktním
zateplovacím systémem a zateplení střechy.
Z celkového počtu 5 referenčních zakázek definovaných výše musí být minimálně jedna
referenční stavební zakázka, jejímž předmětem plnění byla realizace nástavby budovy.
Z celkového počtu 5 referenčních zakázek musí být minimálně tři referenční stavební
zakázky, jejichž předmětem plnění byla realizace rekonstrukce (revitalizace), přičemž
realizace musela probíhat za provozu budovy.
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U všech referenčních zakázek musí uchazeč doložit, že byl na zateplení budov použit
certifikovaný zateplovací systém ETICS v kvalitativní třídě A dle technických pravidel TP CZB
05-2007 – Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
(ETICS) nebo ETA. Uvedené požadavky musí vyplývat z doložených referenčních listin nebo
specifikací referencí uvedených v jejich seznamu.
2) min. 2 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj.
rekonstrukce stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č.
398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné
stavební práce obdobného charakteru, u kterých musí uchazeč doložit, že proběhla v rámci
zakázky realizace elektra (tj. silnoproud a slaboproud) ve finančním objemu dodávané elektro
technologie (včetně souvisejících montáží a prací) min. 300.000,- Kč bez DPH (hodnota
elektra) u každé zakázky. Dokládaná reference může být samostatnou referenční zakázkou,
nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč upřesnit.
3) min. 2 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj.
rekonstrukce stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č.
398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné
stavební práce obdobného charakteru, u kterých musí uchazeč doložit, že proběhla v rámci
zakázky realizace vytápění ve finančním objemu min. 300.000,- Kč bez DPH (hodnota
souboru vytápění) u každé zakázky. Dokládaná reference může být samostatnou referenční
zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč
upřesnit.
4) min. dvě zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění zakázky, tj. dodávka a
montáž střešní krytiny ve formě betonových tašek v minimálním objemu pokládky krytiny 300
m2 u každé referenční zakázky. Dokládaná reference může být samostatnou referenční
zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč
upřesnit.
Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat z doložených referenčních listin či specifikací
referencí uvedených v jejich seznamu.
Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto referenci
použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany
dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém rozsahu.
Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně 5 referenčními zakázkami.
POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých
nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního
dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky,
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přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se
k předmětu reference.

POZN.: Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje
požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu
referenčních zakázek. např. Je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá
specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu referencí s
přesným určením předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované reference a doby realizace.

POZN.: Jestli-že se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou referenční
zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované parametry ke dni
vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná.

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se
budou podílet na realizaci zakázky v pozici:
Dodavatel předloží doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele, kteří
se budou podílet na realizaci zakázky v pozici:
- hlavního stavbyvedoucího,
- stavbyvedoucího,
- člena týmu odpovědného za statiku,
- člena týmu odpovědného za realizaci ústředního vytápění,
- člena týmu odpovědného za realizaci požární bezpečnosti staveb
- a člena týmu odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele.

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:


dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a odborné kvalifikaci osoby
(certifikáty,

oprávnění,

autorizace)

na

pozici

hlavního

stavbyvedoucího

a

stavbyvedoucího, člena týmu odpovědného za statiku, člena týmu odpovědného za
realizaci ústředního vytápění, člena týmu odpovědného za realizaci požární bezpečnosti
staveb a člena týmu odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce na straně
zhotovitele


profesní životopisy osob na pozicích definovaných výše, obsahujících jejich délku praxe
a účast na realizovaných projektech (včetně specifikace jednotlivých referencí a jejich
profesní pozice v rámci praxe a pozice na referenčních projektech) a závazek podílet se
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na plnění zakázky (nejsou-li zaměstnanci dodavatele) u uvedené funkce. Profesní
životopisy musí být podepsány dotyčnými osobami.
Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto:
 hlavní stavbyvedoucí musí mít
o

vysokoškolské vzdělání stavebního směru,

o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby jako autorizovaný
inženýr,

o

min. 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako
stavbyvedoucí musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět
výběrového řízení tj. zakázek, jejichž předmětem plnění byla rekonstrukce budov
občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009
Sb., (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo stavby
(staveb) obdobné, přičemž součástí referenční zakázky muselo být rovněž zateplení
obálky předmětné budovy (budov) kontaktním zateplovacím systémem (jedná se o
revitalizaci budov, nikoliv novostavbu), a to v minimální hodnotě 5.000.000,- Kč bez
DPH za každou zakázku. Z celkového počtu 4 referenčních zakázek musí být
minimálně dvě referenční stavební zakázky, jejichž předmětem plnění byla
rekonstrukce budovy za jejího provozu,

o doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce), který hodlá uchazeč použít u
realizace zakázky - odpovídajícího základní technické specifikaci zakázky.
 stavbyvedoucí musí mít
o

vzdělání v oboru předmětu pozice na zakázce,

o

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby,

o

min. 3 roky praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž jako
stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit min. u čtyř obdobných
zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. zakázek, jejichž předmětem plnění byla
rekonstrukce budov občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6
vyhlášky č. 398/2009 Sb., (vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např.
sportoviště) nebo stavby (staveb) obdobné, přičemž součástí referenční zakázky
muselo být rovněž zateplení obálky předmětné budovy (budov) kontaktním
zateplovacím systémem (jedná se o revitalizaci budov, nikoliv novostavbu), a to v
minimální hodnotě 3.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku. Z celkového počtu 4
referenčních zakázek musí být minimálně dvě referenční stavební zakázky, jejichž
předmětem plnění byla rekonstrukce budovy za jejího provozu,
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o doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným zateplovacím
systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce), který hodlá uchazeč použít u
realizace zakázky - odpovídajícího základní technické specifikaci zakázky.


člen týmu odpovědný za statiku musí mít:

o

vzdělání v oboru předmětu zakázky,

o

autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

o

Min. 5 let praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako odpovědný pracovník za
statiku musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět výběrového
řízení tj. výstavba nebo rekonstrukce stavby občanského vybavení dle definice
uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají
obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné stavební práce obdobného charakteru
jako je předmět výběrového řízení (pozemní stavba - např. administrativní budovy,
budovy určené k bydlení), ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za
každou zakázku,



člen týmu odpovědný za realizaci požární bezpečnosti staveb musí mít:

o

min. 3 roky praxe,

o

autorizaci v oboru Požární bezpečnost staveb ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů



člen týmu odpovědný za realizaci zdroje tepla (vytápění) musí mít:

o

vzdělání v oboru pozice u realizace zakázky,

o

autorizaci v oboru Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů

o

min. 3 roky praxe

o

přičemž jako odpovědný pracovník za realizaci zdroje tepla musel působit min. u tří
obdobných zakázek jako je část předmětu plnění zakázky, tj. realizace vytápění,
včetně montážních a souviseních prací, a to v minimální hodnotě 300.000,- Kč bez
DPH za každou zakázku (hodnota dodávky a montáže vytápění v rámci jedné
reference).



člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele musí mít:

Stránka 14 z 22

o

vzdělání v oboru pozice v rámci realizace zakázky – platný doklad prokazující
odbornou způsobilost k výkonu činnosti osoby odpovědné za koordinaci bezpečnosti
práce a prevenci rizik,

o

5 let praxe u zakázek obdobného typu, přičemž jako odpovědný pracovník za
koordinaci bezpečnosti práce musel působit min. u tří obdobných zakázek jako je
předmět výběrového řízení tj. výstavba stavby občanského vybavení dle definice
uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají
obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné stavební práce obdobného charakteru
jako je předmět výběrového řízení (pozemní stavba - např. administrativní budovy,
budovy určené k bydlení), ve finančním objemu min. 3.000.000,- Kč bez DPH za
každou zakázku.

POZN.: Výše specifikované požadavky kvalifikační dokumentace na členy týmu a jejich odbornost
musí vyplývat z předložené dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové
týmu podíleli na realizaci předmětu zadávacího řízení dle výše specifikovaných pozic. Pozici hlavního
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba.
Pozn. Pozice stavbyvedoucího je definována nejen jako částečný zástup za hlavního stavbyvedoucího
v době jeho nepřítomnosti, ale rovněž jako pozice „druhého stavbyvedoucího“, který má povinnost se
realizace účastnit vedle hlavního stavbyvedoucího po celou dobu realizace s ohledem na rozsah a
náročnost výstavby.

c) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:


platného osvědčení uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů s omítkou,
které hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky (osvědčení o odborné
způsobilosti k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou
(ETICS) vydaného „certifikační autoritou“, např. certifikát vydaný Technickým a
zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. včetně výpisu ze seznamu Certifikace
systémů řízení – Osvědčování ETICS - vedeného na webových stránkách Technického
a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. (nebo obdobného dokladu prokazující
dotčené skutečnosti) či jiný obdobný certifikát vydaný „oficiální certifikační autoritou“).



čestného prohlášení dodavatele, že v rámci realizace zakázky budou použité produkty,
ke kterým uchazeč předložil předmětné osvědčení a certifikaci.
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dokladu (certifikát) o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, jenž je zaveden a používán
v organizaci uchazeče nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě
Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou.

d) Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení
dodavatele obsahujícího přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky.
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech zaměstnával průměrně
alespoň 6 zaměstnanců ročně.

e) Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel
schopen použít při plnění veřejné zakázky
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2 písm. h) zákona
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:
-

Dokladu prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,
která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.

-

Dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního
prostředí (EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle norem řady ISO
14001 v oboru předmětu plnění veřejné zakázky nebo certifikátu rovnocenného vydaného v
členském státě Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou.

7. Obchodní podmínky
7.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře
návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 ZD). Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné
pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a termín realizace) a takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše
uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.

Stránka 16 z 22

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, dodavatel se označuje jako
Zhotovitel.
K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží:
-

Položkový rozpočet

Dodavatelé jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které
splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky na předmět výběrového řízení,
které jsou vymezeny v zadávacích podmínkách.

-

Časový harmonogram realizace zakázky

Pozn.: Časový harmonogram předložený účastníkem musí být vypracován s podrobností min. na
realizační týdny a musí respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem na
návaznosti prováděných prací. V časovém harmonogramu musí účastník vyznačit uzlové body a
definovat postup realizace zakázky.
Časový harmonogram bude zpracován tímto způsobem:
-

bude stanoven v kalendářních dnech (či týdnech) bez konkrétní datace,

-

bude zpracován v souladu s podmínkami smlouvy a dílo.

-

Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou
část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být
mimo jiné uvedeni

poddodavatelé, pomocí kterých

účastník

prokazuje

kvalifikační

předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání
kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány
poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu zadávacího řízení,
uvedené v zadávacích podmínkách. Seznam poddodavatelů doplní dodavatel přímo do
smlouvy o dílo.
Pozn.: Účastník odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dané plnění poskytoval sám.
Ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
se nepoužije.
Pozn.: Účastník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem
Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za
účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený
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poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelů má se za to, že účastník realizuje zakázku
sám bez pomoci poddodavatelů.

Před podpisem smlouvy vítězný účastník doloží:


Dokumentaci dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona

-

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (pozn.: účastník musí předložit platnou a účinnou pojistnou
smlouvu, přičemž pojistná částka předmětného pojištění musí být nejméně ve výši
ceny díla dle SoD.
Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato
předmětná smlouva bude předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci
poskytnutí součinnosti vítězného účastníka před podpisem smlouvy.
Pozn.: V případě, že účastníkem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude
překládat pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, že pojištění kryje
škody způsobené účastníkem - sdružením při realizaci zakázky tzn., že všichni dodavatelé
budou vůči zadavateli a třetím osobám nést odpovědnost za škodu společně a nerozdílně, a
to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny


Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky
a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.



Účastník předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný výkaz
výměr a vyplněný list rekapitulace nabídkové ceny.



Každá položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vyplněna.
Chybějící, nenaceněná či nulová položka (bez vysvětlení) může být považována za nesplnění
předmětu zakázky a může vést k vyloučení účastníka.



Účastník odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu
této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění dle smlouvy o dílo:
a) Celková nabídková cena bez DPH
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b) DPH z nabídkové ceny
c) Celková nabídková cena včetně DPH
Dále bude nabídková cena vyjádřena v rekapitulaci nabídkové ceny (příloha zadávací dokumentace
č. 1) dle jednotlivých uvedených položek.
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními
předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně DPH musí
zůstat nezměněna.

8. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Výše požadované jistoty:
Zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách požaduje, aby účastníci k zajištění plnění
svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100.000,- Kč.
Forma poskytnutí jistoty:
Jistota bud poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo
formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele nebo formou pojištění záruky.
V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele
účastník sdělí v rámci nabídky zástupci zadavateli údaje o provedené platbě.
Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zástupce zadavatele (VIA Consult a.s.) jsou následující:
číslo účtu:

107-4209470247/0100

variabilní symbol platby:

IČ Účastníka

konstantní symbol:

558

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zástupce
zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek.
Uvolnění peněžní jistoty se řídí zákonem. Neuvede-li Účastník v rámci nabídky jinak, bude mu jistota
vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě jiných požadavků Účastníka na
způsob vrácení jistoty (např. vrácení částky na jiný účet, variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky
uvést Účastník v rámci nabídky.
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V případě, že dodavatel poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky,
předloží v nabídce originál bankovní záruky (obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
uvedených v § 41 odst. 8 zákona jistotu) nebo originál prohlášení dle §41 odst. 4 písm. c) zákona.
Jistota poskytnutá formou bankovní záruky musí být bez podmínek a dalších případných nákladů pro
zadavatele.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud
dodavateli zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle
§122 odst. 7 zákona nebo § 124 odst. 2 zákona.

9.

Požadavky

na

obsahové

členění

a

způsob

zpracování

nabídky

(doporučení zadavatele)

9.1. Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje NEN nejpozději do konce
lhůty stanovené pro podávání nabídek.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

9.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Účastník sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky a rekapitulace ceny
b) obsah nabídky
c) dokumenty vztahující se ke splnění kvalifikace
d) návrh smlouvy
e) přílohy návrhu smlouvy (např. oceněný položkový rozpočet, časový harmonogram, výčet
poddodavatelů, aj.)
f)

další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, doklad o složení jistoty).

Stránka 20 z 22

10. Způsob podání nabídek
Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do 29. 1. 2019 do 9:00 hodin.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

11. Místo a datum otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem
k tomu, že budou přijímány pouze nabídky v elektronické podobě, budou nabídky otevřeny bez účasti
dodavatelů.

12. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta činí 60 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek.

13. Výhrady zadavatele
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně, a to i v případě,
pokud nebude mít řádně zajištěno financování veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční
kontroly.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce (žádosti o účast) dodavatele u
třetích osob.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní
údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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V Brně dne 11. 1. 2019

_______________________
Mgr. Milan Konečný za VIA Consult a.s.
na základě plné moci zástupce zadavatele
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