S PODPOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:
„Výstavba nového šatnového objektu v areálu TJ Sokol Třebeš – etapa I. (PŘÍZEMÍ)“
(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel zakázky:

Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.
IČO 421 93 117
se sídlem Školská 734/8, 500 11 Hradec Králové
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1. INFORMACE O ZADAVATELI, POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
DODAVATELŮM
1.1. Základní údaje zadavatele
Název:

Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.

Sídlo:

Školská 734/8, 500 11 Hradec Králové

IČO:

421 93 117

zastoupena:

Josefem Michalem, předsedou spolku

datová schránka: msrwm2a
(dále jen „Zadavatel“).
1.2. Kontaktní osoba Zadavatele
Kontaktní osoba: Václav Munzar, e-mail: munzar@megas.cz , tel: +420 774 949 234
1.3. Poskytování zadávacích podmínek dodavatelům
Kompletní zadávací podmínky a veškeré další informace k Veřejné zakázce jsou zveřejněny na
webových stránkách Zadavatele (www.trebes.cz) a zároveň byly zaslány e-mailem potenciálním
dodavatelům.

2.

PREAMBULE, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ÚČEL PLNĚNÍ VEŘENÉ ZAKÁZKY

2.1. Preambule
Zadavatel na úhradu plnění Veřejné zakázky hodlá z převážné části využít peněžní prostředky –
dotaci Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO
70889546. Z tohoto důvodu je pro Zadavatele podstatné, aby účastník, s nímž bude uzavřena
smlouva na plnění Veřejné zakázky, řádně a včas splnil předmět Veřejné zakázky.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech těchto Zadávacích podmínek a v přílohách
Zadávacích podmínek vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění Veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinen plně a bez výjimky respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v těchto Zadávacích podmínkách a v přílohách
Zadávacích podmínek bude považováno za nesplnění Zadávacích podmínek s následkem
vyloučení dodavatele z další účasti v tomto výběrovém řízení.
Je-li v technických specifikacích či kdekoliv v těchto Zadávacích podmínkách vč. příloh uveden
odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se
jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků, technologie či materiálu.
V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
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Veřejná zakázka není dělena na části a dodavatel je oprávněn podat nabídku pouze na celý
předmět Veřejné zakázky.
2.2. Vysvětlení Zadávacích podmínek a účel plnění Veřejné zakázky
Žádosti o vysvětlení Zadávacích podmínek je dodavatel povinen doručit nejpozději 6 pracovních
dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být Zadavateli zaslána na e-mailovou adresu
kontaktní osoby zadavatele uvedené v odst. 1.2. Zadávacích podmínek. Ze žádosti musí být
zřejmé, kdo ji podává a k jaké veřejné zakázce se vztahuje.
Vysvětlení Zadávacích podmínek Zadavatel uveřejní na webových stránkách Zadavatele
(www.trebes.cz) u předmětné Veřejné zakázky.
Podal-li dodavatel žádost o vysvětlení Zadávacích podmínek, odešle Zadavatel vysvětlení
k Zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, případně
související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a
to současně též všem dodavatelům, kterým byly poskytnuty Zadávací podmínky nebo kteří
požádali o vysvětlení Zadávacích podmínek.
Zadavatel může poskytnout vysvětlení Zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.
Účelem této Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky. Za tímto účelem
Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky, a to za podmínek stanovených v těchto
Zadávacích podmínkách.

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka a montáž 10 ks kontejnerových modulů, které
budou sloužit jako fotbalové zázemí. V jednom modulu bude umístěno hygienické a sociální
zařízení a ostatní moduly budou sloužit jako šatny. Moduly budou dodány zkompletované.
Podrobnější specifikace předmětu Veřejné zakázky:
Požadovaná skladba podlahy:
- Podlahovina PVC min. tl. 1,5 mm, ve sprchách bude keramická dlažba (alt.protiskluzné
PVC)
- Dřevotřísková deska 22 mm a ve sprchách bude cementotřísková deska
- Parotěsná fólie
- Tepelná izolace – minerální vata o min. tl. 60 mm
- Uzavírací trapézový podlahový plech o tl. min. 0,4 mm
Požadovaná skladba stěny:
- Plech fasádní profilovaný min. tl. 0,55 mm, RAL 7035
- Tepelná izolace – minerální vata tl. min. 60 mm
- Parotěsná fólie
- Oboustranně laminovaná dřevotříska tl. min. 10 mm, omyvatelná, bez formaldehydu
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- Požární odolnost stěny dle požární zprávy
Požadovaná skladba střechy:
- Horní rám – ocelový zinkovaný profil
- Trapézový plech střešní, pozinkovaný tl. min. 0,7 mm
- Příčný nosník ocelový zinkovaný
- Tepelná izolace – min. vata tl. min. 100 mm
- Parotěsná fólie
- Laminovaná dřevotříska o tl. min. 10 mm, omyvatelná, bez formaldehydů
- Požární odolnost dle požární zprávy
- Střecha vyspádovaná k oplocení
Střecha bude pultová, spádovaná na jednu stranu k oplocení. Dešťová voda bude svedena
okapy. Nosnost střechy pro zatížení sněhem bude min. 300 kg/m2.
Fasáda:
Standardní ocelový pozinkovaný plech, barva opláštění RAL 7035, barva výplní oken a dveří RAL
5007
Výplně otvorů:
- Okna plastová, zaskleno izolačním dvojsklem, barva RAL 5007
- Venkovní mříž okna, pozink
- Dveře vstupní ven otevíravé s cylindrickou vložkou, 3ks klíčů, požární odolnost dle požární
zprávy, RAL 5007
- Dveře vstupní budou plastové, zateplené, s úpravou proti zatékání dešťových vod
- Dveře vnitřní standard, křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílá, plast.kování, dozický
zámek s klíčem a WC zámek
Sanitární vybavení:
- Porcelánový záchod stojící s nádržkou 2ks, zásobník toaletního papíru
- Porcelánové umyvadlo se stojánkovou směšovací baterií 2ks
- Sprchovací plastová kabina se závěsem 3ks, bílá, velikost 80x80cm, vč.směšovací baterie
se sprchou
- Zásobník vody 200l 1ks
Elektroinstalace:
- dle Přílohy č. 2 návrhu Smlouvy o dílo – Půdorys (Návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 1
Zadávacích podmínek)
- El. ventilátor manuálně ovládaný
- Přímotopy nejsou předmětem plnění Veřejné zakázky – pouze příprava zásuvek
Rozsah předmětu Veřejné zakázky včetně rozsahu požadovaných stavebních prací, dodávek a práv a
povinnosti dodavatele je uveden v příloze č. 1 těchto Zadávacích podmínek (Návrh Smlouvy o dílo
včetně příloh – Technická specifikace, půdorysy, pohledy a Požárně bezpečnostní řešení).

4.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
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Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 2.300.000 Kč bez DPH.

5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Termíny plnění Veřejné zakázky
Předpokládaný termín podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána
Zadavatelem jako nejvýhodnější, je 6.10.2021 s tím, že skutečný termín zahájení plnění (podpisu
smlouvy) je závislý na skutečné době skončení tohoto výběrového řízení.
Termín realizace Veřejné zakázky:

nejpozději do 31. března 2022

V tomto termínu musí být realizován řádně a v plném rozsahu stanovený předmět plnění
Veřejné zakázky.
Termín předání připraveného staveniště k realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky dodavateli:
nejpozději 20. února 2022
V případě, že by měla být smlouva na plnění Veřejné zakázky uzavřena později než dne
6.10.2021 (z důvodu delší doby trvání výběrového řízení oproti shora uvedenému předpokladu),
nikoliv však z důvodu na straně vybraného dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva,
prodlouží se příslušným způsobem shora uvedený termín realizace Veřejné zakázky. Maximálně
však o počet dní o kolik byla smlouva oproti předpokladu uzavřena později.
5.2. Místo plnění zakázky
Místem plnění je areál Zadavatele nacházející se na adrese Školská 734/8, 500 11 Hradec
Králové. GPS souřadnice 50°18'93.44"N, 15°83'80.44"E.

6.

KVALIFIKACE

6.1. Obecné požadavky Zadavatele na prokázání kvalifikace
Tyto kvalifikační požadavky Zadavatele upravují podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání požadavků na kvalifikaci.
Dodavatel je povinen v nabídce prokázat dle požadavků Zadavatele splnění základní způsobilosti
a profesní způsobilosti, vše v rozsahu stanoveném v těchto Zadávacích podmínkách.
Při prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob bude postupováno obdobně jako dle
ust. § 83 ZZVZ. Při prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky bude postupováno
obdobně jako dle ust. § 84 ZZVZ. Při prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele bude
postupováno obdobně jako dle ust. § 45 odst. 3 ZZVZ.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel již přímo v nabídce doložil jednotlivé doklady, které
požaduje níže k prokázání splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění kvalifikace
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musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení tohoto výběrového řízení.
6.2. Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ, nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá 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) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) shora splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) shora splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Dodavatelé prokážou splnění této základní způsobilosti předložením čestného prohlášení
podepsaného oprávněným zástupcem dodavatele.
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti využít vzor čestného prohlášení, který je
přílohou č. 2 Zadávacích podmínek.
6.3. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel splněním níže uvedených požadavků a
předložením níže požadovaných dokladů:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
2. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. zejména:
a. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

7.

KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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7.1. Ekonomická výhodnost nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Rozhodující pro účely hodnocení nabídkové ceny pro jednotlivé části zakázky je celková
nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v odst. 5.1 návrhu smlouvy o dílo (viz. příloha č. 1
Zadávacích podmínek). Nabídková cena musí být uvedena jednou částkou (nikoliv cenovým
rozpětím či jiným způsobem) a musí být zaokrouhlena na celé Kč.
7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
Stanovení nabídkové ceny musí být dodavatelem učiněno tak, aby odpovídalo Zadávacím
podmínkám a podmínkám smlouvy o dílo (příloha č. 1 Zadávacích podmínek).
Účastník tohoto výběrového řízení je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou
v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která bude
uvedena v odst. 5.1 návrhu smlouvy o dílo dodavatele.
Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění Veřejné zakázky po celou dobu plnění a
musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací Veřejné zakázky. Do nabídkové ceny musí
být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, schvalovací řízení, provedení předepsaných
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, přepravní náklady apod. V této
ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění Veřejné zakázky a tato cena bude
stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Nabídková cena obsahuje i případné zvýšené náklady
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení předmětu Veřejné zakázky.

8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

8.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást Zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky. Obchodní
podmínky stanovené pro Veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy
(viz. příloha č. 1 Zadávacích podmínek). Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje, jejichž
doplnění návrh smlouvy předpokládá (viz označení: „[DOPLNÍ DODAVATEL]“), zejména vlastní
identifikaci a nabídkovou cenu.
Takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy v nabídce. Všechny ostatní
změny návrhu smlouvy jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení dodavatele z tohoto
výběrového řízení.
Dodavatel není povinen do nabídky přikládat k návrhu smlouvy její přílohy. Tyto přílohy budou
ke smlouvě připojeny v rámci procesu uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem.
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Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za
dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele.
8.2. Platební podmínky
Zadavatel poskytne dodavateli, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění Veřejné zakázky,
zálohové platby v souladu se smlouvou – viz čl. VI návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1
Zadávacích podmínek.
Splatnost řádně doručených daňových dokladů Zadavateli obsahujících náležitosti uvedené ve
smlouvě činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zadavateli.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
Veškeré platby budou provedeny v českých korunách na základě daňových dokladů vystavených
dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Daňové doklady podléhají kontrole Zadavatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen
dodavateli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti.
Ostatní platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (viz. příloha č. 1 Zadávacích
podmínek).

9.

POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (doporučení
Zadavatele)
Nabídku je dodavatel povinen podat v listinné podobě na adresu pro doručování nabídek
uvedenou níže v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem „NABÍDKA – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ – VÝSTAVBA NOVÉHO ŠATNOVÉHO OBJEKTU V AREÁLU TJ SOKOL TŘEBEŠ – ETAPA I.
(PŘÍZEMÍ)“.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou
řadou počínaje číslem 1. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení nabídku svázat tak,
aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby, nebo jiného
bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití
provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a
jeho razítkem.
Nabídka musí být podána v českém, popřípadě slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy
a údaje) a všechny listy musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by Zadavatele mohly uvést v omyl.
Doporučená struktura nabídky:
o
o

Smlouva v případě společné účasti dodavatelů ve smyslu ustanovení § 82 ZZVZ;
Doklady dle ustanovení § 83 ZZVZ v případě prokazování kvalifikace jinou osobou (základní
způsobilost jiné osoby postačí prokázat jejím čestným prohlášením);
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o
o
o
o
o

Doklady k prokázání základní způsobilosti dle bodu 6.2 Zadávacích podmínek (případně
čestné prohlášení – viz bod 6.2 Zadávacích podmínek);
Doklady k prokázání profesní způsobilosti dle bodu 6.3 Zadávacích podmínek;
Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou
k tomu zmocněnou;
Případné plné moci oprávněných osob k podpisu smlouvy (originál nebo úředně ověřená
kopie);
Ostatní informace a dokumenty tvořící nabídku.

Adresa pro doručení nabídek:
Ing. Martin Zbořil
Marie Pujmanové 224
500 11 Hradec Králové
V případě požadavku osobního doručení nabídky je třeba konkrétní termín a místo předání
nabídky předem domluvit s Ing. Zbořilem, a to na telefonním čísle +420 605 537 217.
Nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídek uvedené dále v těchto
Zadávacích podmínkách.

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Konec lhůty pro podání nabídek: 22.9.2021 v 12.00 hodin.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;
b) Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení k zadání Veřejné
zakázky požadovat, aby dodavatel v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady
nebo aby doplnil další nebo chybějící údaje či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit
opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Doplnění se nesmí týkat údajů, které budou předmětem hodnocení;
c) Zadavatel může vyloučit dodavatele, pokud údaje nebo doklady předložené dodavatelem
•

nesplňují Zadávací podmínky nebo je dodavatel ve stanovené lhůtě nedoložil,

•

nebyly dodavatelem objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle písm. b) tohoto
článku Zadávacích podmínek, nebo

•

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti
nebo na naplnění kritérií hodnocení;
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dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (vybraný
dodavatel), musí Zadavatel ve shora uvedených případech vyloučit vždy;
d) Zadavatel může dále vyloučit dodavatele z výběrového řízení, pokud nabídka dodavatele
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla dodavatelem zdůvodněna, nebo
pokud vybraný dodavatel neposkytne Zadavateli bez zbytečného odkladu potřebnou
součinnost k podpisu smlouvy;
e) Zadavatel tímto stanoví, že pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může Zadavatel
vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá
z výsledku hodnocení nabídek. Účastník výběrového řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se
považuje za vybraného dodavatele;
f)

veškeré náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel;

g) podáním nabídky potvrzuje dodavatel svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami
stanovenými v Zadávacích podmínkách a jejích přílohách;
h) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo
upravit Zadávací podmínky (zejména viz bod 2.2 Zadávacích podmínek);
i)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy, a to i bez
uvedení důvodů;

j)

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem v nabídce;

k) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně
doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek i po jejím uplynutí;
l)

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení účastníka výběrového řízení a právo oznámit
výběr dodavatele uveřejněním oznámení na webových stránkách Zadavatele
(www.trebes.cz); oznámení se tak považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení
okamžikem jejich uveřejnění na webových stránkách Zadavatele (www.trebes.cz).

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně
informovat.

12. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
•

•

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o dílo
o

Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace

o

Příloha č. 2 smlouvy – Půdorysy a pohledy

o

Příloha č. 3 smlouvy – Požárně bezpečnostní řešení

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti
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V Hradci Králové dne 6.9.2021

……………………………………………………………
Josef Michal, předseda
Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s.
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