Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
VZMR 01/02/2015
„REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ GYMNÁZIA F. X. ŠALDY – ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon).
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3. Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo
Zastoupený

: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY, LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530,
PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
: Partyzánská
530,
460 01, Liberec 11
: Mgr. Václavem Ulvrem

IČ
Telefon
Fax
Profil zadavatele

:
:
:
:

Kontaktní osoby

467 480 16
482 710 077
485 103 880,
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

1. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:

Václav Ulvr
ředitel
Vaclav.ulvr@gfxs.cz
482 710 077

2. Druh a předmět veřejné zakázky
2.1

Popis veřejné zakázky

Jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ GYMNÁZIA F.X. ŠALDY – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE“
Druh veřejné zakázky: služby
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské
činnosti a autorského dozoru akce „Rekonstrukce vytápění Gymnázia F.X. Šaldy“ (dále jen
„stavba“).
Záměrem rekonstrukce je výměna zdroje tepla. Zdroj tepla je zastaralý a pracuje s nízkou účinností.
Po zateplení budovy gymnázia v roce 2009 došlo ke snížení tepelné ztráty a zdroj tepla se stal
předimenzovaný a jeho provoz značně neekonomický. Současně i rozvody v kotelně jsou
předimenzované. Některé armatury jsou neuzavíratelné a nefunkční. Vyrovnávací nádrž pro
doplňování systému jeví značnou korozi a netěsnosti. Vypouštěcí a uzavírací armatury na potrubích
vykazují opotřebení, jsou zrezivělé a netěsné. Některé v důsledku silné koroze neumožňují
uzavírání. Některá otopná tělesa jsou v nevyhovujícím stavu nebo poškozená. Vybavení
termostatickými ventily a regulačními šroubeními je neúplné.

2.2

Vymezení předmětu veřejné zakázky

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané
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plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu projektové dokumentace
pro provádění stavby (dále také jako „dílo“) a obstarat u příslušných správních úřadů všechna
nezbytná povolení.
Celkové předpokládané rozpočtové náklady stavby činí 5.450.000 Kč bez DPH.
Jednotlivé navrhované úpravy obsahuje „Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy“ z října
2014, zpracovaná Ing. Jiřím Říhou, autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb
(viz příloha č. 3 této ZD).
Dále bude vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy poskytnuta listinná výkresová dokumentace
„Škola II. cyklu – Růžodol“ z roku 1981.
2.3

Kvalitativní parametry

Dílo musí být provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění
pozdějších předpisů, dále s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy a platnými
a závaznými normami.
Dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

2.4

Dílo bude předáno zadavateli v tomto rozsahu a v této podobě:
 Projektovou dokumentaci pro vydání povolení příslušného správního úřadu v tomto
rozsahu a v této podobě: 3 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě, všechny
dokumenty a výkresy musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,
 projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tomto rozsahu a v této podobě: 6 x
v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě, všechny dokumenty a výkresy dokumentace
musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,
 neoceněný soupis prací s výkazy výměr k projektové dokumentaci pro provádění
stavby v tomto rozsahu a v této podobě: 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě
(ve formátu *.xls*) – musí být v jednom souboru včetně všech položek stavebních nebo
montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení akce. Všechny
buňky soupisu prací ve formátu *.xls* budou ošetřeny proti možnému přepsání (uzamčeny),
kromě buněk pro vepsání jednotkových cen. Soupis prací bude obsahovat všechny potřebné
vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových zákonů),
 oceněný soupis prací s výkazy výměr k projektové dokumentaci pro provádění stavby
v tomto rozsahu a v této podobě: 1 x v tištěné podobě podepsaný a orazítkovaný
autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě,
 příslušná povolení v tomto rozsahu: 1 x originál s vyznačením právní moci.
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Zhotovitel se dále zavazuje:

2.5


provést přípravné předprojektové práce v rozsahu doplňujícího zaměření budovy
Gymnázia F.X. Šaldy;



poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely této
smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky) na výběr
dodavatele stavby v tomto rozsahu:
 poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací
dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací s výkazy
výměr, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti,
 zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací s výkazy
výměr v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a
to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti,
 na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na
zhotovitele stavby jako její člen, předpoklad cca 3 jednání, objednatel vyzve
zhotovitele k účasti nejméně 3 dny předem
(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“);

 provést autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude akce
realizována, a to zejména v rozsahu činnosti dle Sazebníku pro navrhování nabídkových
cen projektových prací a inženýrských činností – UNIKA, v aktuálním znění – doporučený
obsah a rozsah autorského dozoru.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 150.000,- Kč bez DPH, která byla
stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající
z plnění veřejné zakázky.

4. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec 11

5. Termín plnění veřejné zakázky
 uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení nejpozději do 10
dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
 zahájení předprojektových prací: nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy.
 předání projektové dokumentace pro vydání povolení příslušného správního úřadu:
nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy.
 podání žádosti pro vydání povolení příslušného správního úřadu: nejpozději do 5 dnů od
předání projektové dokumentace pro vydání povolení příslušného správního úřadu.
 předání projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 7 týdnů od podpisu
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smlouvy.
 odstranění vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení
objednatele o vadách díla.
 obstarání příslušného povolení s vyznačenou doložkou právní moci: ve lhůtách správních
orgánů.
 poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení na výběr
zhotovitele akce.
 provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i
v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby
(předpokládaný termín realizace 7-8/2015, doba realizace 7 týdnů).

6. Poskytnutí zadávací dokumentace
Pro uchazeče o veřejnou zakázku dáváme k nahlédnutí původní plány s rozměry prostor, není tedy
třeba úplného nového zaměření. Plány budou k nahlédnutí po předchozí domluvě s Mgr. Václavem
Ulvrem, ředitelem školy (tel.: 482 710 077, email: reditel@gfxs.cz).

7. Prohlídka místa plnění
Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se budou moci
uchazeči seznámit s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit
náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky.
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění po předchozí domluvě s Mgr. Václavem Ulvrem,
ředitelem školy (tel.: 482 710 077, email: reditel@gfxs.cz).

8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče
8.1

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace.
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže:
1) splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 53 zákona,
2) splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 54 zákona,

8.2

Základní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) –
k) zákona

Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle §
53 odst. 1 písm. a) − k) zákona splňuje (vzor viz příloha č. 2 této ZD).

8.3

Profesní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
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 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci na činnost odpovídající předmětu plnění

8.4 Pravost a stáří dokladů
Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

9. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně tazateli, všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k
zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

10. Hodnotící kritérium
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena
bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy, a dále do
krycího listu nabídky. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena
stanovená uchazečem na krycím listu a v návrhu smlouvy.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a
to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
 ………,- Kč (slovy: ........ korun českých) bez DPH,
 ………,- Kč (slovy: ….... korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této
smlouvy činí ….. %.
2. Podrobný rozpis ceny:
a) cena za předprojektové práce:
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) bez DPH,
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) včetně DPH,
b) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně rozpočtu a
výkazu):
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) bez DPH,
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) včetně DPH,
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c) cena za obstarání příslušného pravomocného povolení:
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) bez DPH,
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) včetně DPH,
d) cena za součinnost při zadávacím řízení:
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) bez DPH,
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) včetně DPH,
e) cena za provedení autorského dozoru:
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) bez DPH,
 ……….,- Kč (slovy: ……… korun českých) včetně DPH.
Nabídková cena bude zpracována na krycím listu - viz příloha č. 1 této ZD.
Ocenění jednotlivých činností ve smlouvě je třeba provést pro uvedený rozsah prací s tím, že
nabídková cena musí být platná minimálně do doby dokončení díla. Uchazeč je povinen ocenit
všechny části podrobného rozpisu ceny ve smlouvě. Dojde-li k nesouladu mezi cenou na krycím
listu a cenou ve smlouvě, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující cena uvedené ve smlouvě.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech poplatků, rizik a vlivů během provádění díla.

12. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

13. Platební podmínky
Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti 30 dnů od vystavení a musí být doručena
objednateli. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele.
Cena díla bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče
uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního
dokladu ve smyslu příslušných předpisů. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
Faktura bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
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označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),



označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,



evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,



rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),



den uskutečnění plnění,



označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,



lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,



označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

Členění a oprávnění fakturace ceny za plnění:
-

cenu za předprojektové práce a provedení díla po předání díla za předpokladu, že podle
článku V. této smlouvy je dílo akceptováno objednatelem bez výhrad,

-

cenu za obstarání příslušných pravomocného povolení po předání pravomocného povolení,

-

cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti,

-

cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního
souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli.

14. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené
zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní.
Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné
zakázky ve své nabídce.
Návrh smlouvy musí obsahovat:
A) V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den
prodlení.
B) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanoveném touto smlouvou (dle
článku 5. této výzvy) se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
Návrh musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem
uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu
smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
- Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového
řízení.
-

15. Členění nabídky
Uchazeč předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu –
vzor viz příloha č. 1
B. Cenová nabídka v členění dle článku 11
C. Doklady k prokázání kvalifikace + Čestné prohlášení – příloha č. 2
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D. Informaci a doklad o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud
nabídku podává více osob společně.
E. Návrh „Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti“ podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
F. CD/DVD s elektronickou podobou „Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti“ (ve formátu
*.doc)
G. Přílohy (nepovinné).

16. Pokyny pro zpracování nabídky
16.1 Označení nabídky
Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a dobrovolně pro lepší práci
s nabídkami zadavatele, i v jedné kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v
jedné uzavřené obálce označené

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ GYMNÁZIA
F.X. ŠALDY – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ NEOTEVÍRAT
Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy i v elektronické podobě ve
formátu*.doc. V případě rozporu se má za rozhodující tištené originální vyhotovení nabídky.
Na obálce bude uveden název a adresa uchazeče.

16.2 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v tomto textu výzvy. Nabídka i veškeré další požadované doklady dle této ZD musí být
předloženy v českém jazyce.

16.3 Další pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč používá
razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu
se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou
k takovému úkonu.

16.4 Úprava nabídky
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována
v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě
očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných
konců a opatřené na přelepu podpisem příp. razítkem uchazeče.

16.5 Adresa dodávání písemností
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v
oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní
osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce.
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17. Místo a lhůta pro podání nabídek
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 01
Liberec 11.
Osobně se nabídka podává zadavateli v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hod. kancelář sekretářky,
místnost C7, přízemí vlevo.
Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 3. 2015 v 12:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k
poštovnímu doručení).

18. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro
podání nabídek,
 požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách.
 v případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise požádat o
písemné vysvětlení nabídky či zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
 zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy.
Hodnotící komise vyřadí nabídku uchazeče a zadavatel následně vyloučí uchazeče, který nesplní
zadávací podmínky či nezdůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém
řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně
s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem
vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti
ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči.
Zhotovitel musí spolupracovat se zřizovatelem školy Libereckým krajem a dále s Krajským úřadem
Libereckého kraje v průběhu provádění a předávání díla a akceptovat jeho požadavky.

Liberec dne: 20. 2. 2015
…………………
Mgr. Václav Ulvr
ředitel školy
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Příloha č. 1 – krycí list

KRYCÍ LIST NABÍDKY
VZMR 01/02//2015
„REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ GYMNÁZIA F.X. ŠALDY – ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“

Název zadavatele

: GYMNÁZIUM F.X. ŠALDY, LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11
: 46748016

Sídlo
IČ

UCHAZEČ:
IČ:
DIČ:
SÍDLO:
STATUTÁRNÍ ORGÁN:
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:
TELEFON, E-MAIL:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:


CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH



DPH V KČ



CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

Místo ………………………… dne …………………….
………………………………...
podpis oprávněné osoby uchazeče
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