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Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky 
pro zakázku na stavební práce 

 

„Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, přípravné práce“ 
   

   

Zadavatel: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž 
IČO: 00226611 
DIČ: CZ00226611 

Statutární zástupce: Mgr. Jan Košárek – ředitel AG 

   

1. Předmět zakázky 

1.1. Předmět plnění zakázky 
Předmětem plnění zakázky je realizace stavby „Stavební úpravy 

Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, přípravné práce“, který je podrobně definován 
technickou dokumentací:  
-Projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia 
Kroměříž, přípravné práce, kterou vypracoval: Projekční kanceláří AKTÉ projekt 
s.r.o., Kollárova 629, 767 01 Kroměříž v prosinci 2015, resp. 03/2016 (příloha P6)  
-Soupis prací a dodávek vypracovaný: Projekční kanceláří AKTÉ projekt s.r.o., 
Kollárova 629, 767 01 Kroměříž v prosinci 2015, resp. 03/2016  
 
1.2. Popis předmětu zakázky 

Jedná se o komplex budov soustředěných na severozápadním obvodu 
Městské památkové rezervace Kroměříž. Vlastní budovy školy nejsou předmětem 
ochrany památkové péče, vytvářejí však významný a hodnotný urbanistický prostor 
Sněmovního náměstí a přilehlých ulic. Komplex má v podstatě tři funkce, které se do 

značné míry prolínají. Je to škola, domov mládeže a stravování. 
 

Objekt AG v KM obsahuje 3 jednotlivé provozy. Přízemí bloku A a B je určeno 
pro školu, dolní kapli a další provozní prostory jako sklady, prádelna, sušárna, 
žehlírna a dílna. Ve 2.NP je z větší části umístěno ubytování. Blok A je z větší části 
vyčleněn pro dívky, je zde 15 pokojů, většina trojlůžkových. V bloku B a částečně 
i v bloku „A“ jsou pak chlapci, kteří zde mají 32 pokojů. V jižní části bloku A jsou další 
prostory školy (učebny, laboratoř, kabinety a další provozní místnosti AGvKM). 3.NP 
je určeno pro ubytování dívek. Je zde 46 pokojů rozdělených v bloku A i B. Ostatní 
místnosti opět slouží pro školu (aula, učebny, kabinety, horní kaple a kanceláře). 
Blok A je podsklepen a nachází se zde šatny, sklady a dílny. Částečně je podsklepen 
i blok B, ve kterém je školní klub. Blok C je vyhrazen hlavně pro školní jídelnu, která 
se nachází v 1.NP se sklady potravin v 1.PP. Ve 2.NP  je pak umístěna Církevní 
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základní škola a v 3.NP pak byty a šatna kuchařů.  Tento blok „C“ není předmětem 
stavebních úprav. Jednotlivé provozy se do značné míry prolínají. 

 
Celková realizace stavby je uvažována na 3 etapy.  Bloky „A“ a „B“ byly 

pracovně rozděleny ne sekce „A“ – „G“. Přípravné práce jsou specifikovány v rámci 
jednotlivých výkresů a soupisu prací a dodávek (výkazu výměr) dokumentace. 
Zahrnují práce v obou blocích „A“ a „B“. 

 

 
 
Předmětem zakázky jsou přípravné práce k celkovým stavebním úpravám 

komplexu budov Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 
V rámci přípravných prací budou provedeny opravy a výměny zařízení: 

 veškeré rozvody v 1PP objekt "A" a opravu dvou sprch m.č. 004 a 
006 

 veškeré hydrantové rozvody a propojení vody do podkroví 

 nový ocelový strop v podkroví m.č. 405 

 realizace "kaplanky" m.č. 380, 380a, 380b, 381, 382, 382a a 
stavebních úprav souvisejících  

 realizace sociálek m.č.174, 174a, 174b 

 realizace rozvodny  m.č.182 stavební a technologická část 

 vzduchotechnika klubu 

 zesílení stávající vodovodní přípojky.  

 
Poznámka k rozsahu provedení vodovodu: 
-budou provedeny kompletní hydrantové rozvody, příprava pro strojovnu ohřevu 

teplé vody v půdním prostoru (m.č. 405) 
Poznámka k rozsahu provedení vzduchotechniky: 
-je omezen pouze na instalaci zařízení č.1, 7, 26 a 27 
Poznámka k rozsahu provedení vytápění: 
-budou provedeny přípravné práce v rámci, kterých bude realizována úprava 

rozvodů ústředního vytápění s cílem budoucí instalace IRC systému, včetně přípravy 
topných rozvodů pro VZT větrací jednotky. 
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1.3. Závaznost soupisu prací a dodávek 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem 
prací a dodávek (výkazem výměr) je prioritním dokumentem pro zpracování 
nabídkové ceny elektronická forma soupisu prací a dodávek (výkazu výměr). 

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad soupisu prací a dodávek 
(výkazu výměr) s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby. 
Případné rozpory budou řešeny ve smyslu článku 5.2. zadávací dokumentace. 

 

 
2.  Doba, místo plnění zakázky a prohlídka místa plnění   
 
2.1.    Doba plnění zakázky 
Zadavatel pro plnění zakázky stanoví následující termíny: 
 
Předpokládaný termín zahájení: 20.6.2016 
Limitní termín dokončení: 2.9.2016 
 

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy 
dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a uchazečem. Tento 
termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv 
termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, 
ale nikoliv po stanoveném termínu. 

Tento termín bude začleněn do smlouvy, která bude uzavřena s vítězným 
uchazečem. 

 
2.2.    Místo plnění zakázky 
Místem plnění je Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž 767 01. 
 
2.3.    Omezující podmínky pro dobu realizace zakázky 

Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn vydáním pravomocného 
stavebního povolení, řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné 
smlouvy do jednoho měsíce po ukončení zadávacího řízení. Zadavatel si z těchto 
důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.  

Práce ve stávajícím objektu, které mají vliv na provoz školy, mohou být 
prováděny pouze v době od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Částečně omezený provoz 
bude v termínu 11. 7. – 17. 7. 2016. (v části budovy bude v této době ubytována 
skupina osob). 
 
 
 
2.4.    Prohlídka místa plnění zakázky 
Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka 
se uskuteční dne 21. 4. 2016. Sraz všech účastníků před budovou v 9:00 hodin. 
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: p. Pavel Dvořák, tel: 605 854 156, e-
mail: dvorak@agkm.cz nebo Mgr. Jan Košárek, tel: 777 948 166, email: 
kosarek@agkm.cz. 
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3. Požadavky na splnění kvalifikace 
 
Uchazeč je povinen nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci 
v rozsahu: 
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, 
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, 
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. 
Požadavky na kvalifikaci není možno prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
 
3.1.    Požadavky na splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Uchazeč je povinen doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů 
nebo předložením „Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů“ dle vzoru uvedeného v příloze P4.  

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit.  

 
3.2.    Požadavky na splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
předložením:  
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky 
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

c) kopie dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje: Uchazeč, jako doklad 
prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží Osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“. 

 
 
3.3.    Požadavky na ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
a) Uchazeč je povinen doložit splnění požadavků na prokázání ekonomické a 
finanční způsobilosti splnit zakázku předložením „Čestného prohlášení o ekonomické 
a finanční způsobilosti splnit zakázku“ dle vzoru uvedeného v příloze P5. 
b) Uchazeč je povinen předložit kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Pro prokázání a 
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň 
pojištění ve výši 15 mil. Kč. 
 
3.4.    Požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů. 
Uchazeč je povinen doložit splnění technických kvalifikačních předpokladů 
předložením: 
a) Seznamu referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 

5 letech a osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto referenčních zakázek 
s uvedením jejich názvu, rozsahu a doby plnění: 
Uchazeč je povinen doložit realizaci minimálně:  



5 

 

3 stavebních zakázek obdobného charakteru (za zakázku obdobného 
charakteru se považuje zakázka na rekonstrukce historických budov) ve 
finančním objemu min. 10 mil. Kč včetně DPH za každou zakázku. 

b) Osvědčení zadavatelů o splnění referenčních zakázek 
Uchazeč je povinen pro referenční zakázky uvedené dle bodu a) doložit osvědčení 
(prostou kopii) vydaná a podepsaná zadavateli, která musejí obsahovat: 
-Identifikaci zadavatele, včetně kontaktních údajů 
-Cenu stavebních prací obdobného charakteru, obsahující údaje požadované dle 

odstavce a) 
-Dobu a místo provádění stavebních prací 
-Údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně  
Osvědčení zadavatele může být nahrazeno kopií smlouvy s jinou osobou a 
dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení 
podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 
 

4. Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky zadavatele jsou vyjádřeny v návrhu „Smlouvy o dílo“, 

který tvoří Přílohu P2 této zadávací dokumentace.  
Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 

smlouvy a takto je předloží jako svůj návrh smlouvy. Místa pro doplnění jsou 
označena zelenou barvou. Změny a doplnění v návrhu smlouvy provedené 
uchazečem musí být viditelně označeny červenou barvou písma.  

Jako přílohu Návrhu smlouvy o dílo, předloží uchazeč Návrh harmonogramu 
realizace zakázky. 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Návrh 
smlouvy předložený uchazečem musí respektovat stanovené obchodní podmínky a 
v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními 
podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 

Pokud uchazeč hodlá plnit část zakázky, prostřednictvím subdodavatele, je 
povinen jako součást (přílohu) návrhu smlouvy o dílo předložit seznam 
subdodavatelů (příloha 026 P6 - Seznam subdodavatelů). Změna subdodavatele po 
podání nabídky je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele. 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
5.1.     Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za 
provedení stavby (stavebních prací) včetně daně z přidané hodnoty.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
stavby, včetně všech nákladů souvisejících (např. poplatky, náklady na energie, 
vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby a jejím 
historickým charakterem, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, 
zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a podmínek dokumentů 
vydaných dotčenými orgány apod.).  

Veškeré nutné související náklady, které nejsou samostatně uvedeny ve 
výkazu výměr, musejí být zahrnuty do ceny jednotlivých položek rozpočtu. 
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Uchazeč vyčíslí Nabídkovou cenu bez DPH, zvlášť DPH a Nabídkovou cenu 
s DPH. Nabídková cena musí souhlasit s cenami předloženého ohodnoceného 
položkového rozpočtu zakázky. 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč za plnění zakázky na základě ocenění 
jednotlivých položek obsažených ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 
zadávací dokumentace. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Krycím listu zakázky a 
v Návrhu smlouvy o dílo v tomto členění: celková cena bez DPH,  DPH a celková 
cena včetně DPH  

Jako součást zpracování nabídkové ceny je rovněž požadováno zpracování 
položkových rozpočtů (včetně rekapitulací a krycího listu rozpočtu) oceněním 
přiložených výkazů výměr. Položkové rozpočty tvoří nedílnou součást Návrhu 
smlouvy o dílo.  

Soupis prací a dodávek (Výkaz výměr) je tvořena hlavním výkazem výměr 
stavby (soubor) a soupis prací a dodávek (Výkaz výměr) výměr pro jednotlivé 
profese. Celkové ceny za jednotlivé profese následně musejí být přeneseny do 
hlavního rozpočtu. 

Za soulad položkových rozpočtů a výkazů výměr je odpovědný uchazeč (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče 
související s položkovými rozpočty je zejména dodržet strukturu a členění rozpočtu a 
dodržet obsahovou náplň výkazů výměr. 

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi Soupisem prací a dodávek (Výkazy 
výměr) a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, 
nesprávné množství měrných jednotek, změna názvu či pořadí položek apod.) 
hodnotící komise může vyřadit nabídku z dalšího posuzování. 
 
5.2.    Podmínky, za nichž je možné překročení nabídkové ceny 

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných 
v obchodních podmínkách, pouze za předpokladu, že v průběhu realizace stavby 
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude 
nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté 
v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení 
stavby, bude jejich zadání provedeno výhradně na základě uzavřeného Dodatku ke 
smlouvě o dílo. 

 
5.3.  Postup v případě nesouladu projektu a soupisu prací a dodávek (výkazu 
výměr) 

Podáním nabídky považuje uchazeč projektovou dokumentaci a oceněný 
soupis prací a dodávek (výkaz výměr) za úplný. Pokud uchazeč zjistí nesoulad mezi 
projektovou dokumentací soupisem prací a dodávek (výkazem výměr), ocení soupis 
prací a dodávek (výkaz výměr) v předložené podobě a na jeho základě stanoví 
nabídkovou cenu. Nesouladné položky uvede v samostatné příloze, která nebude 
součástí nabídkové ceny. 

Na pozdější zjištění nesouladu projektu a soupisu prací a dodávek (výkazu 
výměr) nebude brán zřetel a dodavatel na základě tohoto zjištění nebude oprávněn 
požadovat dodatečné práce. 

  



7 

 

6. Požadavky na zpracování nabídky 
Za nabídku se považuje Návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem včetně 
dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.  

-Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v listinné formě a podepsána 
statutárními zástupci uchazeče  

-Nabídka bude podána ve dvou listinných vyhotoveních (1x originál + 1x prostá 
kopie originálu) a jednom elektronickém vyhotovení na CD nosiči v běžně 
dostupných formátech (např. pdf, doc, docx, xls, xlsx apod.) Jednotlivá listinná 
vyhotovení nabídky musí být podána v samostatných oddělených slohách a tyto 
musí být označeny nápisem „originál“ a „kopie“ Všechny doklady předkládané 
v originále musejí být zařazeny do vyhotovení označeného „originál“.  

-Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, 
řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny: 

-Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (originál) obsahující identifikační údaje 
uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče. 
(příloha P1)   

-Návrh smlouvy o dílo (originál) s vyplněnými údaji nezbytnými pro vznik 
smlouvy a opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče. (dle 
přílohy P2) 

-Rozpočet (originál) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) 
uchazeče  

-Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (originál) 
opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (Příloha P3) 

-Harmonogram realizace zakázky 
-Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (kopie), ne starší 90 dnů ode dne 
podání nabídky 

-Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci (kopie) 

-Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele (kopie) 
-Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku 

(originál) opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (příloha 
P4) 

-Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě (kopie) 

-Seznam referenčních stavebních zakázek obdobného charakteru (originál) 
opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče 

-Osvědčení zadavatelů o splnění referenčních stavebních zakázek (kopie) 
-Je-li část zakázky plněna subdodavateli, vyplněný formulář Seznam 

subdodavatelů (originál) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) 
uchazeče (příloha P5) 

Nabídka musí být podána v jedné uzavřené obálce, která bude označena 
-Názvem zakázky: „Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, 

přípravné práce“ 
-Názvem a poštovní adresou uchazeče 
-Nápisem: „NEOTVÍRAT“ 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek 
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je 
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subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny 
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli 
vyřadí.  

 
7. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty  
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její 
délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán. 
Zadavatel nepožaduje složení jistoty.   

 
8. Hodnotící kritéria  
 
8.1.   Základní hodnotící kritérium   
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky. 
 
8.2.    Dílčí kritéria  

Pro zadání zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické 
výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria: 

1. celková nabídková cena včetně DPH      60% 
2. lhůta pro provedení prací ve dnech včetně HMG                           20% 
3. reference             20% 

 
8.3.    Způsob hodnocení  
Kritérium č. 1         Celková nabídková  cena včetně DPH 
V tomto kritériu se hodnotí pouze absolutní výše nabídkové ceny směrem od nejnižší 
hodnoty k nejvyšší hodnotě.  
Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nejvhodnější – nejnižší - nabídky (tato obdrží 100 bodů) 
k hodnocené nabídce. 
Kritérium č. 2          Lhůta pro provedení prací ve dnech  
V tomto kritériu se hodnotí absolutní výše počtu dnů pro dokončení prací směrem od 
nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. 
Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nejvhodnější – nejnižší - nabídky (tato obdrží 100 bodů) 
k hodnocené nabídce. 
 
 
Kritérium č. 3   Reference  
V tomto kritériu se hodnotí počet a velikost předložených referencí, provedených 
samotnou firmou a doložených potvrzením od investora. 
Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nejvhodnější – nejvyšší - nabídky (tato obdrží 100 bodů) 
k hodnocené nabídce. 

9.  Podání nabídek   
 
9.1.   Lhůta pro podání nabídek  

 Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.5.2016 v 13.00  hod. 
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Nabídky je možno podávat osobně, nebo prostřednictvím poštovního přepravce na 
adresu zadavatele: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 771 01 
Olomouc, a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.30 hod. po celou lhůtu pro podání 
nabídek, vyjma posledního dne, kdy doba podání nabídek končí v 13.00 hod. 

 

9.2.   Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek je neveřejné. 

 
10. Varianty nabídek   
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek  
 

11. Ostatní podmínky zadávací dokumentace  
 
11.1.   Změna podmínek zadávací dokumentace  

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených 
zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací 
dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace 
zadavatel oznámí všem zájemcům o zakázku, kteří převzali zadávací dokumentaci.  
 
11.2.   Práva zadavatele   
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 Ověřit údaje v nabídce  

 Odmítnout všechny nabídky 

 Zrušit zadávací řízení. 

 Dále jednat o podobě Smlouvy o dílo  

 Nevracet podanou nabídku 

 Nehradit uchazečům výdaje spojené s podáním nabídky 
 
11.3.   Přílohy 

P1 - Krycí list, 
P2 - Návrh smlouvy o dílo 
P3 - CP-ZKP 
P4 - CP-FEZ 
P5 - Seznam subdodavatelů 
P6 - Projektová dokumentace 

 

V Kroměříži dne 13. 4. 2016 

     
       Mgr. Jan Košárek – ředitel AG 
 

 


