Zadávací dokumentace
k výběrovému řízení na dodávku s názvem

„Energetická opatření úspor energie v č.p.11 Račetice“
Zadavatel:
Obec Račetice
Sídlo:
Račetice 11, 438 01 Žatec
IČ:
00673161
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Vlastislav Hofman, starosta
Kontaktní osoba: Vlastislav Hofman, starosta
E-mail:
starosta@racetice.cz
Tel.:
+420 318 862 309

Preambule
Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj /
Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 3
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek zájemců k výše
uvedené zakázce zadané v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo některé její příloze uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná
se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným
parametrům, případně je kompatibilní se zařízením, na které bude napojováno a musí se jednat o
rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti.
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1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací zejména:
 Provedení zateplení fasády
 Výměna všech výplní otvorů
 Oprava , úprava a doplnění klempířských konstrukcí
 Výměna a opravy ÚT včetně vyvložkování komína a instalace nového kotle 45kW na pelety
včetně MaR
 Doplnění tepelných izolací střechy a půdního prostoru
 Stavební práce související s výše uvedenými činnostmi v rozsahu dle PD a výkazu výměr
Nedílnou součástí zakázky jsou všechny následující položky:
 Seznámení určeného pracovníka zadavatele s údržbou kotle a ÚT.
 Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů
a případně i jiných právních a technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů provedených opatření
 Předání technické dokumentace s přesným popisem kotle a ÚT systému
Technické parametry a další požadavky na dodávku jsou blíže popsány v příloze č. 6 zadávací
dokumentace (Specifikace technických parametrů) a v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří
přílohu č. 4 zadávací dokumentace (Obchodní podmínky). Zájemce dále specifikuje dodávané práce
ve své nabídce, a oceněném výkazu výměr.
Další požadavky na zboží a zakázku:
 Dílo musí být dodáno v souladu s normami ČSN a EN, v souladu s platnými zákony ČR a dle
obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení a metodik. Materiály,
polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou
specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a
jakosti.
 Zadavatel požaduje v rámci nabídky doložení certifikátů kvality materiálů NEBO prohlášení o
shodě. Certifikáty nebo prohlášení o shodě budou doloženy pro všechny zadavatelem
požadované materiály ,ale min. kotel,radiátory, izolace stěn a izolace střechy. Dokumenty
budou potvrzením, že materiály odpovídají směrnicím EU. Dokumenty budou v nabídce
předloženy v prosté kopii.
 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat nejpozději k datu uzavření kupní smlouvy s vítězným
dodavatelem dodání vzorků materiálů této zakázky obdobně jako dle § 56 odst. 1 písm. e)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Informace a údaje obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění zakázky. Těmito požadavky je zájemce povinen řídit se při zpracování své
nabídky. Forma zpracování nabídky, včetně vyjmenování všech dokumentů, které bude nabídka
obsahovat, je uvedena v kapitole 8 (Požadavky na zpracování nabídky).
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2. Předpokládaná hodnota zakázky
Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky ve výši 5 000 000 Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo – bezprostředně po ukončení zadávacího řízení.
Lhůta dodání prací – nejpozději do 30.11.2015. Do konce této lhůty bude závazek zájemce
kompletně splněn – tj. práce budou bez vad, v provozuschopném stavu, bude proškolen určený
pracovník zadavatele, provedeny všechny zkoušky, předána technická dokumentace. Nabídka může
obsahovat i kratší lhůtu dodání než uvedenou od nabytí platnosti a účinnosti kupní smlouvy, ale
nikoli lhůtu delší. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(RoPD).
Způsob předání prací– závazek zájemce plynoucí ze smlouvy bude splněn podpisem předávacího
protokolu, který bude potvrzen oběma smluvními stranami bez výhrad (zadavatel jmenuje
pověřeného pracovníka odpovědného za potvrzení předávacího protokolu).
Místem plnění zakázky je obec Račetice.
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4. Požadavky na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením čestného prohlášení
zpracovaného dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Čestné prohlášení – Základní kvalifikační
předpoklady). Upozornění: Čestné prohlášení bude podepsáno všemi členy statutárního orgánu
uchazeče.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce:

Způsob prokázání splnění:

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán, nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
Čestné prohlášení zájemce
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
zpracované dle přílohy č. 2,
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
z něhož jednoznačně vyplývá
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
splnění všech kvalifikačních
předpokladů.
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště
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který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
který není v likvidaci
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního
předpisu
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Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce předložením níže uvedených dokladů.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Způsob prokázání splnění:
prokáže zájemce předložením:
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
evidence, pokud je v ní zapsán
v ní zapsán.
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních Doklady o oprávnění k podnikání pokrývající
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmět zakázky (resp. výpis z živnostenského
předmětu této zakázky, zejména dokladu rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá).
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby zájemce doložil schopnost ekonomicky a finančně zabezpečit realizaci
zakázky, a to formou doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Čestné
prohlášení – Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady).
Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby zájemce prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů v níže
uvedeném rozsahu.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže zájemce předložením:
seznamu významných dodávek za poslední 3 roky
(tj. v období od začátku roku 2011 do
současnosti). Součástí tohoto seznamu bude
alespoň 1 zakázka související s energetickými
úsporami.

Způsob prokázání splnění:
Seznam zakázek obdobného charakteru bude
podepsán osobou oprávněnou tyto úkony činit.
Seznam bude zpracován ve formě čestného
prohlášení dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace
(Čestné prohlášení – Technické kvalifikační
předpoklady) s uvedením názvu objednatele,
celkové ceny zakázky bez DPH, předmětu a
rozsahu zakázky, místa a doby plnění a kontaktní
osoby (jméno, email, telefon), u které bude možné
realizaci zakázky ověřit.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, je zájemce oprávněn splnit část
chybějící část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Zájemce však není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesního
kvalifikačního předpokladu výpis z obchodního rejstříku i jiné obdobné evidence, ani prokázání
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
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Prokázání kvalifikace v případě zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v
rozsahu požadovaném Zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost,
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do
českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to
platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
Pravost a stáří dokladů
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá zájemce doklady prokazující kvalifikaci
v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

5. Dodatečné dotazy zájemců
Případné dotazy je nutno doručit písemně (emailem) nejpozději do 5 pracovních dnů před koncem
lhůty pro podání nabídek. Prohlídka stavby je možná denně od 8,00 do 9,30 hod po celou dobu
určenou k podání nabídky. Dotazy budou doručovány kontaktní osobě subjektu Vlastislavu
Hofmanovi.

6. Obchodní a platební podmínky, záruční a pozáruční podmínky a podmínky,
za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací
dokumentace. Tyto obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této
zakázky – smlouva o dílo. Zadavatel požaduje, aby zájemci obchodní podmínky obligatorně v plném
rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své
nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo zájemce nesmí obsahovat další ustanovení odlišná
od obchodních podmínek.
Zájemce je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění zakázky.
Zájemce doplní do návrhu kupní smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a
další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „***“).
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Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední
v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i
vložením ustanovení obdobně jako dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.
Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán statutárním orgánem zájemce nebo jinou
osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy
nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení
originálů následujících dokladů:
o Čestné prohlášení o tom, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek
o Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence subdodavatele
Platební podmínky
Platební podmínky jsou podrobněji vymezeny v Obchodních podmínkách.
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Nabídková cena je konečná a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nutné k realizaci dodávky – po
podání nabídky se cena již nemůže navyšovat, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací
dokumentace. Nabídková cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen v oboru až do konce její platnosti,
rovněž obsahuje předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Zájemce je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez
DPH, částka DPH, s DPH – tato struktura bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu kupní
smlouvy a bude rozpracována a zanesena v příloze rozpočet, kde uchazeč ocení předložený výkaz
výměr svými jednotkovými cenami.

8. Požadavky na zpracování nabídky
Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení. Každý uchazeč
by měl pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit všechny formuláře a jejich přílohy, na
které odkazuje tato zadávací dokumentace, a splnit všechny termíny a podmínky, obsažené
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nedostatky v podání nabídek nerespektující ustanovení
zadávací dokumentace a jejích příloh, mohou mít za následek vyřazení nabídky z další účasti na
výběrovém řízení.
8.1. Způsob zpracování nabídky
Nabídku podá zájemce v 1 vyhotovení. Vyhotovení budou svázána tak, aby bylo zabráněno
manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
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Nabídka a veškerá prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto
úkony činit nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc pak
musí být součástí nabídky v originále nebo ověřené kopii.
Zájemce může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka bude podána v českém jazyce, akceptovány budou také nabídky ve slovenském jazyce.
8.2. Obsah nabídky
Zadavatel požaduje doložení všech níže uvedených dokumentů, které budou řazeny následujícím
způsobem:
1. Vyplněný krycí list nabídky – zpracován dle přílohy č. 1 (Krycí list nabídky) a opatřen
podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce.
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:
2.1 Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – zpracován dle přílohy
č. 2 (Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady) a podepsán všemi členy
statutárního orgánu uchazeče.
2.2 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
2.3 Doklad prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů –
zpracován dle přílohy č. 3 (Čestné prohlášení – Ekonomické a finanční kvalifikační
předpoklady) a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce.
2.4 Doklad prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů – zpracován dle
přílohy č. 4 (Čestné prohlášení – Technické kvalifikační předpoklady) a podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za zájemce
3. Návrh smlouvy o dílo – zpracován dle závazného vzoru v příloze č. 5 (Obchodní podmínky) a
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Nedílnou přílohou návrhu
smlouvy budou tyto dokumenty:
3.1 Rozpočet prací v položkovém členění dle předloženého výkazu výměr.( slepého
rozpočtu)
4. Vlastní část nabídky uchazeče – ve vlastní části nabídky bude blíže specifikováno nabízené
dílo (popis a technické parametry). V této části budou doloženy prohlášení o shodě.
Dokumenty budou potvrzením, že zabudované materiály odpovídají směrnicím EU.
Dokumenty budou v nabídce předloženy v prosté kopii.
5. Další doklady vyplývající ze zadávací dokumentace (např. plná moc).
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9. Podání nabídky
Zájemci podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem zakázky: „Energetická opatření
úspor energie v č.p.11 Račetice Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje
zájemce (název organizace a adresa sídla).
Nabídky je možné podávat osobně či doporučenou poštou do 10. 4. 2014 do 10:00 hodin – tímto
datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. Nabídky se podávají na adrese sídla
zadavatele (tj. Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec).
V případě osobního podání se nabídky podávají na podatelně obce, a to v pracovních dnech v době
od 8 do 14 hodin, poslední den příjmu nabídek potom nejpozději do 9,55 hodin .
Za čas podání nabídky odpovídá zájemce. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o
přijetí nabídky.
Všechny doručené a přijaté obálky s nabídkami budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou
přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

10.Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne na adrese sídla zadavatele dne 10. 4. 2015 v 11:00 hodin.

11.Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena
bez DPH – váha tohoto kritéria je 100 %. Podkladem pro hodnocení bude nabídková cena bez DPH
uvedená na krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy.

12.Další požadavky a podmínky
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec
požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci,
a to buď na základě žádosti zájemců o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z
vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je
obsažena v návrhu kupní smlouvy).
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Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v případě, že obdrží ve lhůtě stanovené pro
podání nabídek méně než 3 nabídky a dále v případech obdobně jako dle § 84 odst. 1 písm. b) a
odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel si
vyhrazuje právo zrušit kdykoli v průběhu výběrového řízení zadávání zakázky a dále si vyhrazuje
právo nepřijmout žádnou nabídku.
Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku, nemůže
současně být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku,
prokazuje splnění kvalifikace, takový dodavatel nemůže ani podat společnou nabídku s jiným(i)
dodavatelem(i).
Zadavatel oznámí výsledek zadávacího řízení na internetových stránkách obce (formou oznámení na
úřední desce) a rozešle současně informace o ceně a pořadí uchazečům, kteří se soutěže zúčastnili.
Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy – formuláře :
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1
- Krycí list nabídky
Příloha č. 2
- Čestné prohlášení – Základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3
- Čestné prohlášení – Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Příloha č. 4
- Čestné prohlášení – Technické kvalifikační předpoklady
Příloha č. 5
- Smlouva o dílo
Příloha č. 6
- Specifikace technických parametrů
Příloha č. 7
- Výkaz výměr – slepý rozpočet
Příloha č. 8
- Technická zpráva a PD

Zadavatel:

26.3.2015
Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec
Vlastislav Hofman
starosta obce

…………………………………………………………
Razítko a popis
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