Výzva k podání nabídky,
Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), v souladu se zásadami postupu zadavatele ve smyslu § 6 téhož zákona
Vážení,
dovolujeme si Vás tímto oslovit za účelem zpracování a podání nabídky do níže uvedeného zadávacího řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace. Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná v sídle zadavatele.
Cílem zadavatele je výběr technického dozoru investora a koordinátora BOZP v souvislosti s rekonstrukcí budovy bývalého kina č.p. 20 ve městě Český Dub. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části ve smyslu ustanovení § 101 zákona o zadávání veřejných zakázek:
část A) – technický dozor investora
část B) – koordinátor BOZP
Pro každou samostatnou část bude vybrán nejvhodnější dodavatel, který dle všech individuálních požadavků dokáže zajistit nutné služby vyplývající především ze stavebního zákona, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich prováděcích vyhlášek a dalších relevantních právních předpisů.

1. Základní údaje o veřejné zakázce

Název:

„Výběr technického dozoru investora a
koordinátora BOZP pro stavební práce
„Rekonstrukce objektu č. p. 20 Spolkový
dům Český Dub“

Druh veřejné zakázky dle předmětu:

Veřejná zakázka na služby

Druh veřejné zakázky dle předpokládané
hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu

2. Identifikační údaje zadavatele
Veřejný zadavatel:
Název:

Město Český Dub

Adresa sídla:

Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

IČO:

00262722

DIČ:

CZ00262722

Osoba oprávněná jednat:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města

Telefon:

+420 485 147 051

E-mail:

mestsky.urad@cdub.cz

Web:

http://www.cdub.cz

Profil zadavatele:

https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-cesky-dub

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
724 187 051
starosta@cdub.cz

Kontaktní osoba bude přijímat veškerou korespondenci (žádosti o dodatečné informace, a další dokumenty nebude-li stanoveno jinak) na adrese sídla zadavatele: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43
Český Dub. Pověřená osoba je dále oprávněna zasílat uchazečům dodatečné informace, výzvy k objasnění informací v nabídce atd.

3. Stručné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění části A) veřejné zakázky je výběr technického dozoru investora, který bude
plnit povinnosti stavebního dozoru ve smyslu § 153 odst. 3 a 4 stavebního zákona, a to především sledovat způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení
na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, sledovat vedení
stavebního deníku, působit k odstranění závad při provádění stavby, odpovídat za dodržení obecných
požadavků na výstavbu a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.
Součástí plnění části A) veřejné zakázky je poskytnutí veškerých potřebných a nutných služeb k řádnému zajištění výkonu funkce technického dozoru investora na stavbu „Rekonstrukce budovy bývalého
zdravotního střediska“ ve městě Český Dub (dále jen „stavba“) v rozsahu a v souladu se zadávacími
podmínkami, a to po celou dobu jejího trvání.
Předmět části A) veřejné zakázky bude realizován za podmínek a v rozsahu uvedeném ve smlouvě
příkazní o výkonu technického dozoru investora (viz příloha č. 1 A/ této zadávací dokumentace) včetně
příloh této smlouvy.
Předmětem plnění části B) veřejné zakázky je výběr koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), který bude vykonáván v souladu se zákonem
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátor je při realizaci stavby
povinen zejména informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která
vznikla na staveništi během postupu prací, upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti atd.
Předmět části B) veřejné zakázky bude realizován za podmínek a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o
výkonu činnosti koordinátora BOZP (viz příloha č. 1 B/ této zadávací dokumentace) včetně příloh k této
smlouvě.
Podrobná specifikace stavby je obsažena v projektové realizační dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 této
zadávací dokumentace.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahují přílohy této zadávací dokumentace:



Příloha č. 1 A) – Návrh smlouvy příkazní o výkonu technického dozoru investora
Příloha č. 1 B) – Návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP

Projektová dokumentace a Soupis stavebních prací akce „Rekonstrukce objektu č.p. 20 Spolkový dům
Český Dub“ je dostupná na profilu zadavatele: https://uverejnovani.cz/offers/details/1538.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
71251000-2
71315400-3
71322100-2
71317200-5

Architektonické služby a stavební dozor
Stavební dozor
Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
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4. Doba a místo plnění
S vybranými dodavateli zadavatel uzavře smlouvu na dobu určitou pro každou část veřejné zakázky
zvlášť, tj. od podpisu příslušné smlouvy do doby ukončení všech prací a předání staveniště zhotovitelem stavby dle znění příslušné smlouvy (případně odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v
předávacím protokolu stavby). Pro část A) veřejné zakázky se bude jednat o Smlouvu příkazní o výkonu
technického dozoru investora, pro část B) veřejné zakázky o Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora
BOZP.
Předpoklad ukončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy je červen 2017. Předpokládaný termín
ukončení stavebních prací je červen 2018.
Místo plnění veřejné zakázky je území města Český Dub, konkrétně budova č. p. 20, ul. Řídícího uč.
Havla.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění poskytování služeb, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
pro část A) – technický dozor investora:
pro část B) – koordinátor BOZP:

400.000,- Kč bez DPH
100.000,- Kč bez DPH

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů této zadávací dokumentace (včetně všech
jejích příloh).
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro část A) a část B) veřejné zakázky vždy samostatně a zcela izolovaně dle podmínek zadavatele stanovených v příslušné části zadávací dokumentace (nelze tedy podat jednu nabídku na více částí veřejné zakázky). Uchazeč bere na vědomí, že stanovil cenu části tak,
že mohou být pro realizaci jednotlivých částí veřejné zakázky vybráni tři různí dodavatelé služeb.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro část A) veřejné zakázky celou částkou za celé plnění předmětné
části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v CZK bez DPH.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro část B) veřejné zakázky celou částkou za celé plnění předmětné
části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v CZK bez DPH.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu na krycím listu nabídky (Příloha č. 2 A/, Příloha č. 2 B/ této zadávací
dokumentace).
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako maximální a nepřekročitelnou. Cena může být po předložení
nabídky měněna pouze v případě změny sazby DPH. Zálohy ze strany zadavatele nebudou dodavatelům poskytovány.
Pokud bude nabídková cena znít na částku mimořádně nízkou, je zadavatel oprávněn si na uchazeči
vyžádat podrobné zdůvodnění dosažení této mimořádně nízké částky založené na objektivních skutečnostech.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

7. Prokázání splnění kvalifikace
Dále uvedené zadávací podmínky k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů jsou shodné pro
všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Kvalifikaci pro plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže splnění:
a)
základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek,
b)
profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek,
c)
technické kvalifikace ve smyslu § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu
a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Splnění požadované kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v
nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením.
Doklady prokazující splnění kvalifikace nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. K dokladům,
jež nebudou předkládány v českém jazyce, musí být rovněž připojen jejich úředně ověřený překlad do
českého jazyka.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, není oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
poddodavatele. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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Podmínky účasti – podmínky kvalifikace dle § 73 – 88 ZZVZ
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
1) Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Profesní způsobilosti dle § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek,
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZVZZ ve vztahu k České republice
předložením:
1) prosté kopie Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí
být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky). Dodavatel se sídlem v zahraničí musí výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence předložit za předpokladu, že v nich
má být podle právního řádu země svého sídla zapsán.
2) prosté kopie oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, přičemž
zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a to přesně Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 79 ZZVZ
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění části A) veřejné zakázky na služby
zadavatel požaduje předložení:
 dokladu o tom, že dodavatel realizoval v posledních pěti letech nejméně dvě zakázky obdobného charakteru, jejichž předmětem byl výkon technického stavebního dozoru na stavbě v
minimální výši investičních nákladů 5 mil. Kč bez DPH. Zakázkou obdobného charakteru se
myslí poskytování veškerých potřebných a nutných služeb k řádnému zajištění výkonu funkce
technického dozoru investora na stavbě včetně plné odpovědnosti za celé provádění stavby.
Výše uvedené dodavatel prokáže předložením seznamu významných služeb obdobného charakteru, z něhož bude vyplývat splnění výše vymezených požadavků. Seznam služeb bude zpracován
formou čestného prohlášení, a to v rozsahu: název zadavatele, označení zakázky, cena zakázky,
období realizace zakázky a kontaktní osobu, u níž lze plnění zakázky dodavatelem ověřit.
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění části A) veřejné zakázky na služby
zadavatel dále požaduje autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoStránka 4 z 7

lání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
Uvedené dodavatel prokáže předložením osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby pro výkon
činnosti technického dozoru investora
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění části B) veřejné zakázky na služby
zadavatel požaduje předložení:
 osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi ve smyslu zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

8. Obsah nabídky a její zpracování
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky (tj. pouze část A – technický
dozor investora, pouze část B – koordinátor BOZP). Každý uchazeč může podat nabídku do každé části
veřejné zakázky. Nabídka pro každou část musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané na jednu část veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných
na jakoukoli část veřejné zakázky.
Zadavatel je povinen přistupovat k nabídkám na jednotlivé části veřejné zakázky jako k samostatným
nabídkám, a to i např. při otevírání obálek s nabídkami. Uchazeč proto není oprávněn podat nabídku na
více částí veřejné zakázky v rámci jediné obálky.
Zadavatel nepřipouští dílčí řešení v rámci jednotlivé části veřejné zakázky. Nabídky, které nebudou
obsahovat komplexní plnění pro danou část zakázky, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny. Zadavatel
si současně vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném (předpokládaném) rozsahu.
Nabídku podá uchazeč v písemné formě v českém jazyce ve formátu A4 nebo složenou do formátu A4.
Nabídka i veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Nabídka
ani žádný doklad nesmí obsahovat ručně vepisované opravy ani přepisy. Všechny listy nabídky musí
být očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Nabídka, včetně veškerých příloh, musí být
dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Jde o doporučenou formu podání
nabídky.
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii. Jeden výtisk nabídky bude označen jako
„Originál“, druhý výtisk nabídky bude označený jako „Kopie“. Za závazné vyhotovení bude považována
pouze tištěná forma nabídky označená jako „Originál“.
Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, včetně návrhu
smlouvy, musí být v originále podepsána uchazečem. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán,
bude nabídka považována za neúplnou.
Uchazeč není oprávněn v návrzích smluv (včetně jejích příloh) vyplňovat jiná ustanovení než ta, která
jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že uchazeč
má něco doplnit. V případě, že uchazeč vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy (či její přílohy, resp.
přílohy této zadávací dokumentace), než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhu smlouvy (včetně příloh):
 doplnění identifikačních údajů uchazeče (v záhlaví i na místě podpisu uchazeče),
 doplnění identifikačních údajů nabídky (den předložení nabídky),
 pro část A) - doplnění ceny (odměny) za zajištění výkonu technického dozoru investora,
 pro část B) - doplnění ceny (odměny) za zajištění výkonu činnosti koordinátora
BOZP.
Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce bude uveden název a adresa uchazeče.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
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9. Pojištění dodavatele
Platí pro část A) veřejné zakázky:
Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy příkazní o výkonu technického dozoru investora, je
povinen předložit zadavateli pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu, případně za nemajetkovou
újmu, vzniklou v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky při činnosti výkonu technického dozoru investora, kde výše pojistné částky musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč pro jednotlivý škodní případ.
Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Platí pro část B) veřejné zakázky:
Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP, není povinen
předkládat zadavateli pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu, případně za nemajetkovou újmu,
vzniklou v souvislosti s realizací části C) veřejné zakázky.

10. Lhůta pro podávání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podávání nabídek končí 21. 4. 2017 v 11:00 hodin.
Nabídky je možno podávat písemně a zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla zadavatele: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub nebo v písemné podobě osobně předat tamtéž.
Takto podané nabídky musí být doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty. Za rozhodující pro
doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na sekretariátu (podatelně) zadavatele,
tj. Městského úřadu v Českém Dubu, tedy datum a čas vyznačený na písemném potvrzení převzetí
obálky s nabídkou. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele - Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub., tj. 21. 4. 2017 v 11:00 hod. Otevírání obálek
je oprávněn se účastnit dodavatel (zástupce), jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
Zadávací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

11. Prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace
Vzhledem k povaze předmětu plnění se prohlídka místa plnění neuskuteční. Dodavatelé mohou požadovat dodatečné vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je
možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnotící
komisí vyhodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.
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13. Ostatní podmínky
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve smlouvě příkazní o výkonu technického dozoru investora (Příloha č. 1 A/ této zadávací dokumentace) a touto zadávací dokumentací, či
ve smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP (Příloha č. 1 B/ této zadávací dokumentace) a touto
zadávací dokumentací (především co se týče vymezení předmětu veřejné zakázky), rozhodující a prioritní jsou vždy ustanovení jednotlivých smluv. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této zadávací dokumentace, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům způsobem, jakým byla zadávací dokumentace zveřejněna;
b) vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této zadávací dokumentace;
c) zrušit zadávací řízení;
d) ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; uchazeč je povinen poskytnout zadavateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Všichni uchazeči
předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky.
Dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. obchodního tajemství).
Dodavatel bude mít povinnost po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat doklady
související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém
byla uhrazena dodavateli poslední platba.

14. Přílohy
Součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 A) – Návrh smlouvy příkazní o výkonu technického dozoru investora
Příloha č. 1 B) – Návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP
Příloha č. 2 A) – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 B) – Krycí list nabídky

V Českém Dubu 10. 4. 2017
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
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