STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace a inženýrskou činnost
V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem
komunikace se zadavatelem na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je nutný elektronický podpis a pokud jím
dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho před-registraci prostřednictvím e-mailové adresy:
lovecka@ssstravovani.cz
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.krkarlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše
uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte,
prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Výstavba odborného zázemí pro
gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“

2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a pro provádění stavby.
Hlavním předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dále uvedených činností při
projektové přípravě předmětné akce:
1.

Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, včetně
jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro
zpracování veškeré dokumentace (výstup této dokumentace v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosiče
s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg).

2.

Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech
potřebných závazných stanovisek popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, dále stanovisek všech
účastníků řízení, popřípadě smluv ve věci vydání společného povolení včetně zpracování a podání
příslušného návrhu včetně příloh na vydání společného povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí
(výstup této dokumentace v počtu 5 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí – formáty
doc, xls, pdf a dwg).

3.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě, která bude splňovat požadavky zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
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soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výstup kompletní dokumentace včetně
tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí (formáty doc, xls, pdf a dwg) v počtu 5 paré.
Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče
s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu * xml (uniXML),
přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz
4.

Vypracování podrobného plánu organizace výstavby s řešením problematiky provizorií, s ohledem na
plynulý a co nejméně rušený chod Střední školy stravování a služeb, na kompletní realizaci v počtu 3
paré a 3 nosičů s elektronickou verzí.

5.

Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v počtu 3 paré a 3 nosičů s
elektronickou verzí.

6.

Provádění výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby. Maximální úhrada za autorský dozor od
zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout
částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za projektové dokumentace.

Stavebním záměrem zadavatele je demolice stávající dvorní vestavby situované mezi opěrnou zdí a objektem
školy a vybudování nové vestavby propojené s prostory školy, která bude sloužit jako zázemí pro odborné
vzdělávání žáků.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je Studie dvorní přístavby objektu Střední školy
stravování a služeb Karlovy Vary zpracovaná firmou BPO spol. s r. o., ze dne 31.5. 2018. Tato studie je
zpracovaná ve dvou variantách a zadavatel zdůrazňuje, že záměrem realizace je Varianta č. II této studie
– výstavba jednopodlažního objektu. Součástí studie jsou i stanoviska KHS a orgánu památkové péče
k záměru výstavby. Zadavatel dále upozorňuje, že součástí díla je i řešení výměny stávající ležaté kanalizace
pod suterénem objektu (viz technická zpráva studie).
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 specifikaci těchto
odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o
povolení stavby.
Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně
závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. V průběhu
každé dílčí etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů PD) je zhotovitel povinen přizvat
objednatele nejméně třikrát ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem
provádění díla.
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.
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.
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; zpracování rozpočtové části bude provedeno sdělené pro práce
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investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními
předpisy.
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního
vztahu s vybraným dodavatelem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy
vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který
musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy o dílo:
doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, bez možnosti upravovat znění
jednotlivých ustanovení smlouvy.

3) Doba a místo plnění zakázky
Předpoklad zahájení plnění veřejné zakázky: 08 2018
Lhůta pro předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení:
- do 75 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
Lhůta pro dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby:
- do 150 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
Účastníci ve svých nabídkách uvedou jimi nabízené termíny plnění zakázky v členění po uvedených etapách
předmětu plnění (průzkumy, jednotlivé stupně projektové dokumentace, zahájení etap činnosti dle stupňů
projektové dokumentace, termíny podání žádostí o vydání příslušných rozhodnutí stavebním úřadem, termíny
vydání příslušných rozhodnutí stavebním úřadem, předpokládané termíny nabytí právní moci příslušných
rozhodnutí).
Místem plnění je parcela p. č. 1466, k. ú. Karlovy Vary, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

4) Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost
nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Zadavatel stanovuje celkovou maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny za zpracování a
předání dokončeného díla (včetně vykonávání autorského dozoru) na 500 000 Kč bez DPH.

5) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (dle vzoru, který je přílohou této zadávací
dokumentace), že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje. Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin 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
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správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj
účastník zapsán.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky a je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
v platném znění.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max.
3 měsíce.
C) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu 3 zakázek obdobného
charakteru a objemu plnění dokončených účastníkem v posledních třech letech, včetně uvedení orientační
ceny, procenta zajištění zakázky vlastními kapacitami, termínu realizace.

6) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů (mj. také průzkumy a zaměření, správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce,
dokumentace předkládaná účastníkům územního a stavebního řízení, dopravné apod.), rizik, zisku a finančních
vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.
1. Cena za zpracování projektové dokumentace včetně DPH.
Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky:
a) Zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. přípravných činností
b) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, plánu organizace výstavby a plánu
BOZP
2 Cena za výkon autorského dozoru pro realizaci stavby, až do úspěšné kolaudace stavby, ve výši
hodinové sazby v Kč včetně DPH.
Nabídkové ceny budou uvedeny na Krycím listu nabídky – viz příloha zadávací dokumentace.

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín
otevírání obálek
Nabídky mohou účastníci doručit osobně do sekretariátu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary,
příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56 nebo doporučeně poštou na adresu Střední škola stravování a
služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 6. 8. 2018 do 10.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za
okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. 8. 2018 v 10.05 hodin v ředitelně Střední školy stravování a
služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizace, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary. Při otevírání obálek
mají právo být přítomni i zástupci účastníků.
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8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.
Prohlídka za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě.
Kontaktními osobami ve věcech zadávacího řízení jsou:
Radka Lovecká, manager pro provoz,  739 521 599, email: lovecka@ssstravovani.cz
RNDr. Jiří Neumann, ředitel,  602 105 588, email: neumann@ssstravovani.cz
V době do 25.7.2018 p. Pavel Lintemer,  777 155 931, email: lintemer@ssstravovani.cz.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v listinné podobě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka.
Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku
vytištěna nesmazatelnou formou.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace
Cenová nabídka
Termíny plnění dle článku 3) výzvy
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
Seznam případných poddodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu
nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti
údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace)
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka projektová dokumentace k realizaci akce „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v
objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“ - neotvírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa
účastníka.

10)

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
• nevracet účastníkům podané nabídky
• neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku
• vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě
• součinnost vybraného účastníka při veřejnosprávní kontrole
• veřejnou zakázku zrušit
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/
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11)

Identifikační údaje zadavatele

Název: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sídlo: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00520055

V Karlových Varech dne 12. 7. 2018

RNDr. Jiří Neumann, v. r.
ředitel

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení ke kvalifikaci
Harmonogram průběhu realizace zakázky (vyplněný harmonogram bude přílohou nabídky)
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Návrh smlouvy o dílo
Studie dvorní přístavby objektu Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
na akci:
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Výstavba odborného zázemí pro
gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“
Údaje o účastníkovi
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČO
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
1. Zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení vč. přípravných činností včetně DPH
2. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, plánu
organizace výstavby a plánu BOZP včetně DPH
3. Nabídková cena díla (za zpracování projektové dokumentace)
včetně DPH (suma ad ř.1 + ř. 2)
4. Hodinová sazba za autorský dozor včetně DPH

Kč

5. Maximální cena za autorský dozor včetně DPH (tj. max 8 % z ř. 3
– dle smlouvy o dílo)
Celková nabídková cena včetně DPH
(suma ad ř. 1. + ř. 2. + ř. 3. + ř. 5 viz výše)

Kč

Karlovy Vary

.

Kč
Kč
Kč

Kč

. 2018
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky
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Příloha č. 2

Vzor čestného prohlášení
Veřejná zakázka
„Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Výstavba odborného
zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“
Účastník:
Společnost:
Zastoupena:
Se sídlem:
IČO:
Zapsaná v OR u:
který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami (nehodící se škrtněte)
(dále jen jako „dodavatel“) hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku
čestně a pravdivě prohlašuje, že:
1. se před předložením dokladů o kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,
2. není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 zákona, tedy dodavatelem, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
osoby,
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b)
c)
d)
e)

2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
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,
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 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 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. splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci a dokládá …
4. splňuje technickou kvalifikaci, jelikož realizoval v posledních 3 letech následující zakázky:

č.

Objednatel

Akce

procento
zajištění
zakázky
vlastními
kapacitami

Smluvní
cena v Kč
bez DPH

Termín realizace
od - do

5. Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených
v tomto čestném prohlášení.
Místo a datum podpisu:
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
za účastníka:
Podpis oprávněné osoby účastníka:

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.
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Příloha č. 3

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci
předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např.
inflace) po celou dobu realizace zakázky a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem
k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné
požadavky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Sídlo: Karlovy Vary, Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 00520055, DIČ: CZ00520055, bank.spojení 19437341/0100,
tel.: +420 353 176 611, 602 108 439, fax: 353 220 234, http://www.ssstravovani.cz, e-mail: info@ssstravovani.cz
příspěvková organizace zřízená Karlovarským krajem

STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ
NA AKCI:
„Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci
„Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“
Měsíce a týdny roku 2018
Popis plnění a činnosti

Datum:

Zpracoval:
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