ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zakázku na

Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125
Zateplení budovy vodárny
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění
a
zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Dunajovice č. 1/2014

Textová část

Název zakázky:
„Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125 “

Zateplení budovy vodárny

Zadavatel: Obec Dunajovice

Zadávací řízení- Obec Dunajovice

Zadávací dokumentace

1.Základní informační údaje
1.1 Předmět a typ zadávacího řízení
Rekonstrukce elektroinstalace budovy vodárny, rekonstrukce izolace
Předmět zadávacího
akumulační nádrže pod budovou vodárny, výměna okna a vnitřních dveří a
řízení:
zateplení pláště a stopu budovy vodárny, klempířské práce a terénní
úpravy na p. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice.
Typ zadávacího
řízení:

Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a
v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Dunajovice č. 1/2014.

1.2 Zakázka
Název zakázky:

Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p.č. st. 125, výměna okna a
vnitřních dveří a zateplení pláště a stopu budovy vodárny, klempířské
práce a terénní úpravy na p. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice

Poznámka:

Předmět zakázky je součástí dotačního projektu realizovaného v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
žadatel Obec Dunajovice

1.3 Zadavatel
Název zadavatele:

Obec Dunajovice

Sídlo:

Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

Právní forma:

Obec

IČ:

00512974

DIČ:

CZ00512974

Jehož jménem jedná:

František Uhlíř, starosta obce

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:
Základní vymezení předmětu zakázky:
Zadavatel hodlá zadat zakázku na:
- rekonstrukci elektroinstalace budovy vodárny, výměnu celé elektroinstalace včetně rozvodné skříně,
stávající čerpadla budou ponechána
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- rekonstrukci izolace akumulační nádrže pod budovou vodárny TPO – polyolefinovou fólií vyhovující
hygienickým požadavkům použití na přímý trvalý styk s pitnou vodou,
- výměnu luxferového okna za plastové okno s bezpečnostním neprůhledným (mléčným) sklem
a možností nastavit větrání, doplněné z venkovní strany sítem proti hmyzu,
- výměnu vnitřních dvoukřídlých plechových dveří za dvoukřídlé plné plastové dveře,
- zateplení pláště budovy polystyrenem, sokl extrudovaným polystyrenem, povrchová úprava
tenkovrstvou silikonovou omítkou s nátěrem
- zateplení stropu budovy vodárny - stropní konstrukce zastřešení minerální izolací tl. 120 mm,
která bude doplněna parotěsnou izolací a zakryta SDK podhledem
- výměna klempířských prvků,
- terénní úpravy - chodník
vše na p. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice.
- rekonstrukce budovy vodárna bude probíhat dle časového harmonogramu, který je přílohou zadávací
dokumentace. Vzhledem k odlišné odbornosti na požadované práce, se zadavatel rozhodl vypsat 3
výběrová řízení:
 Výměna elektroinstalace
 Oprava - výměna izolace akumulační nádrže
 Venkovní zateplení budovy, vnitřní zateplení stropu, výměna okna a vnitřních dveří
budovy vodárny, výměna klempířských prvků, terénní úpravy
 Tato zadávací dokumentace se vztahuje na - Venkovní zateplení budovy, vnitřní zateplení
stropu, výměna okna a vnitřních dveří budovy vodárny, výměna klempířských prvků,
terénní úpravy
Technická specifikace:
Základní technické podmínky
-

-

-

rekonstrukce elektroinstalace budovy vodárny bude provedena podle zadavatelem dodané
projektové dokumentace a časového harmonogramu prací, jako první etapa.
rekonstrukce – výměna izolace akumulační nádrže bude provedena dle časového harmonogramu
prací jako druhá etapa
pod budovou vodárny se nachází betonová akumulační nádrž, do které je napouštěna pitná voda
z vrtu, stěny a dno nádrže jsou izolovány silikonovou stěrkou, která se od shora nádrže odlupuje.
Vstupem do nádrže je otvor ve stropě o rozměrech 600
mm x 600 mm krytý železným poklopem. Z tohoto důvodu je navržena oprava – výměna izolace
TPO – polyolefinovou vyhovující hygienickým požadavkům použití na přímý trvalý styk s pitnou
vodou, svařenou v prostoru nádrže a uchycenou na stěnách pod stropem nádrže, vše podle
zadavatelem dodané projektové dokumentace,
před začátkem opravy – výměny izolace akumulační nádrže bude zprovozněno nouzové řešení
dodávky pitné vody pomocí mobilní akumulační nádrže, její propojení do nových elektrorozvodů,
přepojení přívodního potrubí z vrtu, propojení odtoku z mobilní akumulační nádrže do rozvodných
řadů vodovodu
třetí etapa:
výměna okna – skleněné luksfery budou demontovány, část okna – špaleta bude přizděna,
vsazeno plastové okno s bezpečnostním neprůhledným (mléčným) sklem a možností nastavit
větrání, doplněné z venkovní strany sítem proti hmyzu,
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výměnu vnitřních dvoukřídlých plechových dveří – vchod do budovy vodárny je osazen
dvěma za sebou osazenými dvoukřídlovými kovovými dveřmi, venkovní budou ponechány,
vnitřní budou vyměněny za dvoukřídlé plastové dveře s plnou výplní bez skel o stejné výšce a
šířce,
zateplení pláště budovy polystyrenem o tloušťce 120 mm, sokl extrudovaným polystyrenem
80 mm, nová silikonová omítka, nový fasádní nátěr,
zateplení stropní konstrukce střechy minerální izolací doplněna parotěsnou izolací a zakryta
podhledem, vše podle zadavatelem dodané projektové dokumentace,
nové klempířské prvky (okapní žlaby, svody, oplechování atiky, římsy atd.) budou provedeny
z pozinkovaného plechu
nový přístupový chodník pouze po pozemku parc.č. 1522/1 a nový okapový chodník
předání podkladů pro kolaudační řízení (revizní zpráva, prohlášení o shodě všech materiálů
použitých při rekonstrukci atd.),
všechny práce bude nutné sladit, provádět postupně z důvodu minimálního přerušení dodávky pitné
vody pro obec.
závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je
projektová dokumentace, projektová dokumentace na „Rekonstrukci budovy vodárny obce
Dunajovice na p. č. st. 125“, Časový harmonogram prací a zpracovaný položkový rozpočet s
výkazem výměr a prací, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou
provedeny v souladu s uvedenými projektovými dokumentacemi,
zájemci o zakázku si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele, to je u statutárního
zástupce obce, starosty p. Františka Uhlíře - telefon 384 722 615, mobil 602 491 551 s možností
domluvy případné konzultace a prohlídky místa plnění.

Další technické podmínky
-

Dodavatel bude odpovídat za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
Dodavatel má povinnost řádně staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob vhodným
způsobem, zařízení staveniště je možné zřídit na pozemku parc.č. 1522/1, sousedním pozemku.
Dodavatel uvede pozemky do původního stavu před předáním hotového díla zadavateli.

3. Hodnotící kritérium pro zadání zakázky:
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Pro zadání zakázky
platí, že bude zadána uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení podaných nabídek proběhne ve čtvrtek 27.8.2015 po
19:00 hodině zastupitelstvem obce.
4. Požadavky na kvalifikaci a předpoklady uchazeče:
I. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) 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
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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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 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,
b) 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 tuto podmínku 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 či žádost o účast 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) 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 (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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,
h) 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,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu (§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
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Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz příloha)
II. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán, ne starší 90 dnů
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
(tj. živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku pro „provádění staveb“).
c) Kvalifikaci v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v kopii.
III. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Uchazeč může doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci subdodavatele nebo odpovědného
zástupce,
b) reference ze 3 obdobných staveb – uchazeč doloží seznam provedených zateplení budov, provedených
dodavatelem za posledních 5 let, tyto reference musí zahrnovat cenu, termín a místo,
Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.
IV. Ostatní předpoklady
Před podáním vlastní nabídky se uchazeč seznámí s projektovou dokumentací na „Rekonstrukci budovy
vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125“ a „Časovým harmonogramem prací“. Projektová
dokumentace, výkazy výměr prací a ostatní dokumenty jsou poskytnuty v elektronické podobě nebo na CD
nosiči.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídky:
Obsah nabídky
Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to ve dvou originálech
(jedenkrát musí být vítězná nabídka předložena poskytovateli dotace) .
V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky
a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádných výhrad
(viz příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele.
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Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
a) identifikační údaje uchazeče
b) krycí list nabídky (viz příloha č. 1 )
c) vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr – Rekonstrukce budovy vodárny obce
Dunajovice na p. č. st. 125
d) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
e) dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
f) dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
g) prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz příloha č. 2)
h) obchodní podmínky - uchazeč přiloží jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo s vyplněnou
nabídkovou cenou v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci
i) ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do čtvrtka
27. 8. 2015 do 16:30 hodin.
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na adresu
zadavatele v pracovní dny v době od 8:30 do 15:30 hodin, případně lze domluvit čas předání na tel.:
602 491 551 a poslední den lhůty pro podání žádosti lze žádosti odevzdat pouze do 16:30 hodin. Jiné
doručení není považováno za řádné podání žádosti. Adresa zadavatele je: Obec Dunajovice,
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Pro doručení doporučenou poštou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem
dodavatele a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
„REKONSTRUKCE – ZATEPLENÍ BUDOVY VODÁRNY OBCE DUNAJOVICE
NA P. Č. ST. 125“
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Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno
pořadové číslo.
6. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací
je projektová dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací, které jsou přílohou
této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou prováděny postupně, na etapy, podle časového
harmonogramu prací a budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou dokumentací.
Uchazeč stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:
-

Rekonstrukci budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125 – stavební práce,
nabídkovou cenu uvede uchazeč na krycím listu nabídky.

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč tak, aby odpovídala celému plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude
uvedena na krycím listu nabídky.
Obec Dunajovice je registrovaná jako plátce DPH. Obec Dunajovice je investor a zároveň provozovatel
Vodovodu Dunajovice. Jedná-li se o stavební a montážní práce, bude faktura vystavena dodavatelem,
plátcem DPH, v režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92a Zákona o DPH).
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
7. Platební podmínky:
Platby za provedené práce budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako
zhotoviteli) realizovány takto:
- Dodavatel vystaví fakturu vždy zpětně po řádném a bezchybném provedení plnění.
- Daňové doklady budou vystaveny dodavatelem vždy nejdříve po předání části díla (plnění)
předávacím protokolem bez vad a nedodělků.
- Doba splatnosti bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
- Zadavatel neposkytuje zálohy.
8. Obchodní podmínky:
a) Dodací podmínky
Vrt HV – 1 je jediným zdrojem vody pro vodovod Dunajovice, z vrtu přitéká pitná voda do akumulační
nádrže pod budovou vodárny, odtud je čerpána dalším čerpadlem do tlakových nádob, ze kterých je
voda tlačena – dodávána do rozvodné sítě. Budova vodárny je umístěna o 25 m n. m. níže než
odběratelé v jižní části obce č. p. 80 a 63. Nelze tedy při dodávce vody vyřadit tlakové nádoby, ale dle
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navrženého řešení lze nouzově vyřadit akumulační nádrž v budově vodárny a čerpat vodu z vrtu
čerpadlem ve vrtu do mobilní akumulační nádrže, která bude umístěna vně budovy vodárny, odtud se
bude dodávat do sítě. Toto řešení lze použít pouze nouzově po dobu opravy izolace v akumulační
nádrži max. 10 dní.
Dle časového harmonogramu je nutné nejprve vyměnit celou elektroinstalaci, zadavatel předpokládá
přerušení dodávky pitné vody na maximálně 12 hodin, výměnu elektroinstalace je nutné provést
v krátkém časovém úseku, mimo období letní turistické sezóny, tj. v době od 21. 9. do 25. 9. 2015,
z důvodu snížení odběru pitné vody po ukončení turistické sezóny.
Poté bude umístěna vně budovy mobilní akumulační nádrž, protože po dobu opravy izolace
akumulační nádrže nelze Vodovod Dunajovice propojit se žádným jiným zdrojem pitné vody.
V případě jiného řešení než výše uvedeného bude nutná nouzová dodávka pitné vody cisternami
společnosti ČEVAK, a. s., střediskem Třeboň. Cisterny by musely být rozmístěny po obci. Dodavatel
opravy budovy vodárny se bude řídit časovým harmonogramem prací tak, aby bylo možné spustit
hydroforovou stanici nejdéle po 10 dnech prací na opravě izolace akumulační nádrže a tím obnovit
dodávku vody z budovy vodárny.
Po skončení opravy akumulační nádrže bude prováděno zateplení budovy a další stavební
práce. Tyto práce je nutné, vzhledem k technologii, dokončit nejdéle do 30.11.2015, do příchodu
nižších teplot a můžou probíhat nejdříve až po obnovení dodávky pitné vody.
Zahájení realizace plnění zakázky bude nejdříve 19. 10. 2015. Dokončení plnění zakázky požaduje
zadavatel nejpozději k 30. 11. 2015.
Předpokládaná doba opravy – výměny izolace v akumulační nádrži je 10 kalendářních dnů. Doba
výměny okna, dveří a zateplení budovy vodárny je na tento termín vázána. Tyto práce budou probíhat
až po obnovení dodávky pitné vody.
Lhůta pro plnění zakázky bude garantována ve smlouvě o dílo, která je přílohou zadávací
dokumentace.
b) Pojistná smlouva
Vítězný uchazeč k nabídce připojí kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli a třetí osobě do minimální výše 600.000,00 Kč.
c) Smluvní pokuty
Zadavatel, při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu používaného
materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů a při neodstranění zjištěných závad a
nedodělků v termínu plnění, při nedodržení termínu dokončení, požaduje smluvní pokutu, za každé
provinění ve výši 2 % z honoráře.
9. Ostatní:
1. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám
do konce lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i
emailová) a doručena na adresu zadavatele.
2. Z povahy veřejné zakázky vyplývá, že subdodávky na dodávku okna a dveří jsou přípustné.
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10. Práva zadavatele:





Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny
v rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou dodavatelé sami.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout
všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.

František
Uhlíř

V Dunajovicích, dne 7.8.2015

Digitálně podepsal
František Uhlíř
Datum: 2015.08.19
11:01:53 +02'00'

......……………………………………
František Uhlíř, starosta obce

Přílohy k zadávací dokumentaci:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace
Příloha č. 3 Projektová dokumentace na Rekonstrukci budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125,
Příloha č. 4: Položkový rozpočet s výkazem prací a výměr
Příloha č. 5 Časový harmonogram prací
Příloha č.6 Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací
Vše v elektronické podobě nebo na CD
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