Výzva k podání nabídky a poskytnutí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Karlovarský kraj, prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy č. KK 02885/2016 ze dne 6.10.2016
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy
Vary, IČO: 00574660 zastoupené MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem, jako zadavatel veřejné zakázky na služby (dále
jen „zadavatel“) s názvem:

„Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta
na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
vyzývá
k podání nabídky.
Tato Výzva je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek účastníků ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky na
služby. Zadavatel postupuje v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce vydané řídícím orgánem Integrovaného
operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a jejich přílohou č. 3 - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek
pro programové období 2014 - 2020. Zadavatel se tedy v tomto zadávacím řízení neřídí zákonem, vyjma ustanovení v zadávací
dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.
Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, který je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1.

Identifikační údaje zadavatele
Karlovarský kraj
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Statutární zástupce:

2.

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168
územní samosprávný celek
Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto Výzvu
Osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě příkazní smlouvy č. KK 02885/2016.
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:
Závodní 390/98 C, 360 06 Karlovy Vary
IČO:
00574660
Právní forma:
příspěvková organizace
Statutární zástupce:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Hnátková, referent veřejných zakázek
tel.: +420 353 362 519, email: petra.hnatkova@zzskvk.cz
Bc. Antonín Zaschke, vedoucí provozního úseku (kontaktní osoba ve
věcech technických)
tel.: +420 731 639 624, email: antonin.zaschke@zzskvk.cz

3.

Předmět veřejné zakázky

3.1

Předmětem veřejné zakázky se rozumí
a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr na stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje v Sokolově včetně soupisu prací s výkazem výměr na bourání jednopodlažního
objektu. V areálu se nachází hlavní třípodlažní budova, objekty garážového stání sanitních vozidel a
budova bývalé mateřské školy, která je určená k demolici. Pro stavební úpravy bylo vydáno Rozhodnutí o
umístění stavby a stavební povolení, vydané Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního
plánování, č. j. 29872/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 20. 4. 2017. Bourání jednopodlažního objektu je
povolené na základě vydaného Rozhodnutí o odstranění stavby č. 24914/2017/OSÚP/LUST vydaného dne
31. 3. 2017 Městským úřadem Sokolov, odborem stavebního a územního plánování.
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b) Poskytnutí odborných konzultací spočívajících v přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve
smyslu §98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
v návaznosti na výběrové řízení dodavatele stavby.
c) Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta v rozsahu stanoveném dle obchodních podmínek, které
jsou uvedeny v příloze této Výzvy.
3.2

Zadavatel požaduje zpracovat
a) Dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky
č. 62/2013 Sb., přílohy č. 6 – projektová dokumentace pro provádění stavby.
b) Vypracování podrobného plánu organizace výstavby v souvislosti se zajištěním nepřetržitého
24hodinového provozu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově,
která pracuje v režimu RLP (rychlá lékařská pomoc) a RV (Rendez-Vous).
c) Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu odpovídajícímu
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění (dále také „výkaz výměr“) o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. Výkaz výměr bude obsahovat všechny zpracované části dokumentace pro provádění stavby a
všechny části projektové dokumentace bouracích prací včetně podpisu odpovědného projektanta.

3.3

Součástí zadavatelem požadovaného plnění je rovněž zajištění potřebných průzkumných prací, posudků,
studií či analýz, budou-li pro vypracování dokumentace nezbytné. Zadavatel také požaduje provádění kontroly
platnosti všech vyjádření a stanovisek (případně neplatnosti, zajištění jejich obnovení), která byla dokládána
k vydání stavebního povolení.

4.

Další podrobnější vymezení předmětu veřejné zakázky

4.1

Součástí závazku zhotovitele je vyhotovit dokumentaci pro provádění stavby, která bude zpracována dle
současných technických a uživatelských standardů a norem. Zároveň také podle obecně závazných předpisů a
této Výzvy. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení
technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a
tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl
zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a
následně provést vlastní realizaci stavby.

4.2

Součástí popisu technického řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství,
jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci
díla a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení
požadavků na jakost.

4.3

Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na
stavební úpravy stávajícího areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v
Sokolově, ulice Slovenská 1596, umístěné na pozemcích p.p.č. 3311/1, 3311/2, 3311/4, 3311/5, k.ú. Sokolov,
ve vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, Karlovy Vary, PSČ 360 06, správu nemovitosti
zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c, Dvory,
Karlovy Vary, PSČ 360 06.

4.4

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je zpracovaná projektové
dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a pro stavební povolení z 6/2016 (dále jen „DUR a SP“) a
dokumentace bouracích prací pro stavební povolení z 6/2016 (dále jen „DBP“), zpracované společností BPO
spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov PSČ 363 01 a podmínky spolu s požadavky stanovenými ve vydaných
rozhodnutích. Součástí DUR a SP a DBP je dokladová část, závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření
dotčených orgánů.

4.5

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby ve stávajícím areálu výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, jež je v souladu s DUR a SP (vizte výše) a
jejímž předmětem jsou tyto stavební úpravy
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a) Hlavní třípodlažní budova bude zateplena (střecha, plášť) na parametry podle platných předpisů o ochraně
energií a v souladu se zpracovaným energetickým auditem (Energoplan, Ing. Novotný), vyměněny
otvorové výplně a současně bude zamezeno poškozování objektů vlivem vzlínání zemní vlhkosti.
b) V interiéru hlavní budovy bude v maximální míře zachováno stávající dispoziční členění. Vyměněny budou
některé dveře včetně zárubní, podlahové krytiny, položeny nové sítě elektrického a datového vedení.
Součástí bude také doizolování topných rozvodů a rozvodů vody.
c) Budovy garážového stání vozidel ZZS budou zatepleny (střecha, plášť) a zajištěny proti vzlínání zemní
vlhkosti. Vjezd do garáží bude rozšířen a opatřen novou posuvnou bránou s elektrickým pohonem a
bezpečnostními prvky.
d) V areálu výjezdové základny bude zřízena nová manipulační plocha a zpevněná plocha s příslušně
dimenzovanou vozovkou. Součástí je kompletní řešení odvodnění areálových zpevněných ploch.

5.

Další informace a požadavky zadavatele

5.1

Dokumentace stavby bude zpracována osobami s odbornou kvalifikací a příslušnou autorizací daného oboru
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Pokud dodavatel nebude schopen
dílčí části dokumentace zabezpečit vlastními kapacitami, je oprávněn osoby s příslušným oprávněním
k realizaci zakázky přizvat.

5.2

Zadavatel požaduje průběžné konzultace zpracování zakázky formou výrobních výborů konaných minimálně
1x za 2 týdny.

5.3

Výstup dokumentace stavby zadavatel požaduje v tištěné i elektronické podobě (formáty *.doc, *.xls, *.pdf a
*.dwg), včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby v cenové úrovni ÚRS, RTS pro rok 2018
vypracovaného na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb. v platném znění, v listinné i elektronické podobě ve formátu *.pdf, a v elektronické podobě
*.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového programu. Dodavatel předloží
výstup kompletní dokumentace v listinné verzi v počtu 6 vyhotovení (paré) a v elektronické podobě v počtu 6
kusů na vhodném datovém nosiči (CD, DVD) a v počtu 3 vyhotovení v listinné verzi slepý výkaz výměr pro
výběr dodavatele stavby a položkový rozpočet stavby včetně 3 kusů na vhodném datovém nosiči (CD, DVD).

5.4

Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek
s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog
P9) – agregované položky nebudou používány. Rozpočet projektu, soupis stavebních prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr bude zpracován v jedné z rozpočtových soustav (URS, RTS), s označením zvolené
soustavy v každé položce. U položek, které nejsou obsaženy v příslušné cenové soustavě, budou navržené
jednotkové ceny zdůvodněny například průzkumem u dodavatelů. Položky nebudou odkazovat na obchodní
firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu. Položkový rozpočet stavby bude jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění
jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně
odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

5.5

Tato veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. výzvy STANICE
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, registrační číslo
projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296. Dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr
předloží zadavatel jako součást zadávací dokumentace při výběru dodavatele stavebních prací. Vybranému
účastníkovi bude dokumentace poskytnuta před podpisem smlouvy.

5.6

Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby a
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci
povolení stavby a vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení,
obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové
dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou
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specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud
vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

6.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

6.1

Doba plnění veřejné zakázky
a) Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1a), 3.2 a 3.3 této Výzvy se předpokládá ke dni
účinnosti smlouvy o dílo - květen 2018.
b) Požadovaný termín předání veřejné zakázky dle bodu 3.1a), 3.2 a 3.3 dle této Výzvy je do 180
kalendářních dnů.
c) Termín plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1b) dle této Výzvy v závislosti na termínu realizace výběrové
řízení na dodavatele stavby.
d) Termín plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1 c) této Výzvy bude vykonáván po celou dobu realizace stavby,
od zahájení stavebních prací do předání a převzetí díla zadavatelem, případně i v průběhu kolaudačního
řízení, v délce 12měsíců od písemné výzvy zadavatele.

6.2

Místem plnění veřejné zakázky je výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v
Sokolově, ulice Slovenská 1596.

7.

Obchodní a platební podmínky

7.1

Specifikace obchodních a platebních podmínek zadavatele je obsažena v návrhu smlouvy o dílo, která tvoří
přílohu č. 2 této Výzvy a je její nedílnou součástí. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou
zastupovat účastníka zadávacího řízení.

7.2

Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh, přičemž
povinně použije zadavatelem zpracovaný návrh smlouvy o dílo. Obsah smlouvy může účastník zadávacího
řízení při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu.

8.

Požadavky na prokázání kvalifikace
K prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení použije dodavatel formulář čestného prohlášení, které je
přílohou č. 6 této výzvy, tj. čestné prohlášení o základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikaci.

8.1

Základní způsobilost
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 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. 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) zákona č. 134/2016 Sb. splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
8.2

Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – projektová činnost ve výstavbě
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj.
osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
v platném znění pro zpracovatele stavební části projektu - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku
s maximálním stářím 3 měsíce.

8.3

9.

Technická způsobilost
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu 3 zakázek obdobného
charakteru a velikosti dokončených účastníkem v posledních 3 letech, včetně uvedení orientační ceny,
procenta zajištění zakázky vlastními kapacitami, termínu dokončení.

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

9.1

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena
musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů souvisejících
s realizací (např. předpokládaná rizika, přirážky, pojištění, veškeré poplatky, dopravní náklady a podobně).

9.2

Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální se započtením veškerých nákladů. K nabídkové ceně
bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH), případně uvedeno, že dodavatel není plátce DPH a že cena je
konečná. Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK) následujícím způsobem
a) Celková cena za zpracování projektové dokumentace, vypracování podrobného POV a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a poskytnutí odborných konzultací dle bodu 3.1a), 3.1.b), 3.2 a
3.3 této Výzvy.
b) Celková cena za výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby dle bodu 3.1.c) této
Výzvy.

9.3

Celkovou nabídkovou cenu podle tohoto článku účastník zadávacího řízení předloží v krycím listu nabídky,
shodně v návrhu smlouvy, v případě rozporu je rozhodný obsah návrhu smlouvy o dílo.

10.

Místo podání nabídky a požadavky na způsob zpracování nabídky

10.1

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek písemně v listinné podobě v jednom originále v uzavřené
obálce, která bude opatřena názvem veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ a textem „NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA" a opatřena
na uzavření razítky účastníka zadávacího řízeni. Zadavatel si dovoluje požádat účastníka, aby do obálky
s nabídkou v listinné podobě vložil svoji nabídku rovněž v elektronické podobě, návrh smlouvy o dílo (ve
formátu *.doc) a další části nabídky (ve formátu *.pdf), to vše na vhodném datovém nosiči (CD, DVD). Na
obálce bude uvedena adresa účastníka.

10.2

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

10.3

Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená účastníkem zadávacího řízení byla zabezpečena proti
manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list volně vyjmout.

10.4

Nabídka musí obsahovat
1. Krycí list nabídky - základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: jméno/název, sídlo/místo
podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, osoba oprávněná zastupovat účastníka
zadávacího řízení a bankovní spojení s uvedením čísla účtu (formulář je přílohou č. 1 této Výzvy).
2. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení.
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3. Čestného prohlášení o základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikaci.
4. Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné).
5. Nosič elektronických informací.

11.

Pravidla pro hodnocení nabídek

11.1

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídkovou cenu představuje součet obou
cen dle bodu 9.2 této Výzvy. Vzhledem k tomu, že zadavatel je plátcem DPH bez nároku na odpočet DPH
v rámci této veřejné zakázky, bude základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena včetně DPH. U
dodavatele, neplátce DPH bude hodnocena nabídková cena jako celková konečná. Nabídková cena je složena
z ceny za zpracování projektové dokumentace a nabídkové ceny za výkon autorského dozoru projektanta.

11.2

Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH, u neplátce DPH
celková konečná cena.

12.

Lhůta a místo pro podání nabídek

12.1

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.06 .2018 v 09:00 hod.

12.2

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo
doporučeně poštou na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. V
případě doručení nabídky poštou nebo kurýrní službou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno
převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

12.3

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel ani jím pověřená komise
neotevře. Účastník bude zadavatelem vyrozuměn, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

13.

Otevírání obálek s nabídkami

13.1

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 04.06.2018 v 09:10 hodin v budově „A“ Krajského úřadu
Karlovarského kraje v místnosti č. 419A. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

14.

Ostatní ujednání

14.1

Zadavatel si vyhrazuje právo na součinnost vybraného dodavatele při veřejnosprávní kontrole.

15. Přílohy Výzvy
Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva a dále:
1) Krycí list nabídky
2) Návrh smlouvy o dílo (Obchodní podmínky zadavatele)
3) Projektová dokumentace
4) Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č. j. 29872/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 20. 4. 2017
5) Rozhodnutí o odstranění stavby č. j. 24914/2017/OSÚP/LUST vydaného dne 31. 3. 2017
6) Čestného prohlášení o základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikaci
7) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
V Karlových Varech dne 21.5. 2018

MUDr. Jiří
Smetana

Digitálně podepsal MUDr. Jiří Smetana
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00574660,
o=Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace [IČ 00574660], ou=72483,
cn=MUDr. Jiří Smetana, sn=Smetana,
givenName=Jiří,
serialNumber=P635467, title=Ředitel
Datum: 2018.05.21 13:57:02 +02'00'

………………….………………………………………………..
MUDr. Jiří Smetana
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
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