VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části - nejedná se o zadávací řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu
"Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově
s možností využití volnočasových aktivit" - část I.
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
Zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města Český Krumlov
Kontaktní osoba: Ing. Hynek Pazderka, pověřený vedoucí Odboru investic MěÚ
Telefon: 380 766 717
Email: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz
2. Podmínky zadání zakázky
2.1 Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace v části I. synergického projektu IOP
"Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit"
včetně zajištění autorského dozoru, na který je připravována žádost o poskytnutí finančních prostředků
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na území Náplavky se v současné
době zpracovává projekt (VH TRES spol. s.r.o.) pro IV. etapu protipovodňových opatření na řece
Vltavě - mobilní protipovodňové zábrany. Projekční práce budou koordinovány s tímto projektem.
Soupis pozemkových parcel řešeného území spolu se situační mapou je v příloze č. 2. Projektová
dokumentace bude obsahovat následující stavební objekty:
a) Veřejné osvětlení na Náplavce
Návrh nového a úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení komunikace na Náplavce
rekonstruované v rámci protipovodňových opatření na řece Vltavě v letech 2009-10. Rozsah
projektové dokumentace bude vycházet z návrhu výše uvedené studie a bude řešit pokládku cca 600 m
kabelových rozvodů a osazení 13-ti sloupů veřejného osvětlení s využitím stávajících chrániček
uložených v předstihu při realizaci protipovodňových opatření.
b) Rekonstrukce lávky přes Vltavu, evid. č. CK-002, Český Krumlov
Vypracování Dokumentace pro stavební povolení a Zadávací dokumentace stavby (DSP/ZDS) na akci
„Rekonstrukce lávky přes Vltavu, evid. č. CK-002, Č. Krumlov“ v rozsahu dle „Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané MD-OI, č.j.101/07-910-IPK/1 dne 29. 1. 2007
v aktuálním znění. Dokumentace DSP/ZDS (jeden společný projekt) bude zpracována podle výše
uvedené Směrnice MD. Technické řešení a předpokládaný rozsah bude vycházet z následujících
požadavků a na základě zhotovitelem provedené diagnostiky nebo mimořádné prohlídky.
- jedná se o lávku o dvou polích tvořenou ocelovými nosiči I 800 s dřevěnou mostovkou
- zadání předpokládá zpracování dokumentace na rekonstrukci nosné konstrukce, výměnu mostovky,
nové zábradlí, rekonstrukci obou nástupních ramp, jako samostatné stavební objekty bude
vyprojektována výměna VO a rekonstrukce zavěšeného vodovodu.

- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení
- cizí zařízení: nutno prověřit
c) Komunikace, chodníky
Projektová dokumentace bude řešit doplnění a rekonstrukci přístupových komunikací, které
bezprostředně či směrově navazují na nově rekonstruovanou komunikaci na Náplavce a zlepšují její
propojení s areálem klášterů a Objížďkovou silnicí. Jedná se o následující komunikační úseky:
- Přístupové cesty od areálu klášterů k parkovišti pod poštou
Komunikační propojení pro pěší od areálu klášterů k parkovišti pod poštou vede z ulic Pivovarská přes
stávající schodiště, které je v současné době v havarijním stavu. Některé ze schodišťových stupňů jsou
rozpadlé a je na nich obnažena výztuž, z tělesa schodiště po stranách odpadá omítka, železné zábradlí
je z větší části zkorodované.
Dalším propojením mezi Pivovarskou ulicí a parkovištěm pod poštou je vyšlapaná cestička, která je
důležitou komunikační trasou, avšak nevyhovuje normovým a bezpečnostním požadavkům.
Projektová dokumentace by měla řešit jednak celkovou rekonstrukci schodiště, jednak vybudování
pěší stezky ve svahu na místě vyšlapané cesty u městské bašty v souladu s technickými požadavky na
stavby.
- Přístupová cesta od parkoviště pod poštou k Náplavce
Přístup pro pěší mezi parkovištěm pod poštou směrem k Náplavce je možný přes urbanisticky
neřešené území mezi Pivovarskou ulicí, areálem společnosti PIVO EGGENBERG A.D. 1560 spol.
s.r.o. a řekou. Tento prostor je současně využíván jako příjezd pro sezónní nakládání a vykládání lodí,
parkování automobilů i jako přístup a příjezd k Náplavce.
Projektová dokumentace by měla řešit nevyhovující komunikační propojení Náplavky se stávající
komunikací před provizorním mostem s ohledem na potřeby automobilové dopravy i pěších.
- Přístupová cesta od Náplavky k Objížďkové silnici
Nástup z nově vybudované komunikace na Náplavce na lávku je v současnosti zabezpečen
provizorním chodníkem vysypaným štěrkem a vyšlapanou pěšinou podél komunikace. Cesta pro pěší
od lávky přes Vltavu k Objížďkové je vedena přes polorozpadlé schodiště a mlatovou cestu s
nevyhovujícím zábradlím. Tato cesta je zvláště v zimním období nebezpečná a vlivem působení dešťů
je mlatový povrch vyplavován.
Projektová dokumentace by měla řešit komunikační nástup na rekonstruovanou lávku, rekonstrukci
schodiště a stávající cesty pro pěší.
d) Sadové úpravy a mobiliář
Projekt bude řešit zkulturnění prostoru náplavky pomocí umístění nového mobiliáře a vysázení
městské zeleně v souladu s architektonickou studií Pěší trasa podél řeky v úseku Lazebnický most Havraní skála zpracovanou Ing. Arch. Vladanem Píšou..
e) Lanový přívoz "Myší díra"
Projekt bude řešit propojení městského parku s Myší dírou lanovým přívozem. Na obou dvou březích
budou vybudována přístaviště. Přívoz bude samoobslužný. Projekt počítá s úpravou povrchu v okolí
přístaviště. Již bylo provedeno geometrické zaměření. Projekt počítá s vlastním řešením přívozu vč.
jeho mechanických částí.

f) Navigační systém
Projekt bude řešit vytvoření zjednodušeného navigačního systému v rámci nových přístupových tras,
který by nenásilným způsobem naváděl turisty do areálu klášterů. Navigační systém bude zastřešovat
celý projekt - společný koncept bude vytvořen ve spolupráci se zpracovatelem PD v II. části projektu.
Dodávka projektové dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka projektové dokumentace, na kterou bude vydáno
územní povolení s nabytím právní moci s termínem:
• projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí +
územní rozhodnutí (případně územní rozhodnutí sloučené se stavebním povolením) s
nabytím právní moci nejpozději do 15. 11. 2011
• projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona ke stavebnímu povolení v
náležitostech prováděcí dokumentace + stavební povolení s nabytím právní moci
nejpozději do 30. 3. 2012
Objednatel očekává předání dokumentací v šesti vyhotoveních v měřítcích standardně odpovídajících
zpracovanému dílu ve formě tištěné i digitální (na standardním nosiči v otevřených i uzavřených
formátech). Součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění autorského dozoru.
a) projektové dokumentace k územnímu řízení v členění
- textová část
- výkresová část
- dokladová část
doklady prokazující existenci všech sítí v dotčeném území, připojovací podmínky jednotlivých
správců, písemná stanoviska všech dotčených orgánů k PD, Mostní list, první hlavní prohlídka mostu,
vypracování záborového elaborátu (mapa, tabulky trvalých a dočasných záborů včetně cca
výměr) jako podklad o jednání k majetkovým dispozicím vedených zadavatelem ( v dostatečném
časovém předstihu tak, aby zadavatel byl schopen projednat smluvní vztahy v orgánech města),
vydané rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením nabytí právní moci, případně další doklady)
- další nezbytně nutné průzkumy a zaměření nutná pro zdárné dokončení daného stupně projektové
dokumentace (např. geodetická zaměření území, zaměření stávajícího stavu objektu(ů), stanovení
zatížitelnosti mostu podrobným výpočtem, včetně statického výpočtu, geologický průzkum a další )
- PD musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek a bude
vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, vzorovými listy
- rozpočtová část – propočet předpokládaných IN stavby v cenové úrovni platné ke dni předání díla
objednateli.
- zadavatel vyžaduje, aby byla projektová dokumentace již od zahájení prací a po celý průběh její
rozpracovanosti pravidelně konzultována v širším spektru zúčastněných subjektů (zejména pak se
zástupci investora, NPÚ a OPP MěÚ ČK)
- zadavatel nebude poskytovat jiné podkladové materiály než jaké jsou uvedeny v této výzvě o podání
nabídky
b) projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v náležitostech prováděcí dokumentace
v členění
- textová část
- výkresová část
- dokladová část
- další nezbytně nutné průzkumy a zaměření nutná pro zdárné dokončení daného stupně projektové
dokumentace (např. geodetická zaměření území, zaměření stávajícího stavu objektu(ů), radonový
průzkum, geologický průzkum a další)
- rozpočtová část – rozpočet stavby (celková rekapitulace IN, rozpočet jednotlivých objektů stavby,
s dělením na HSV a PSV), vše v tištěné podobě, dále pak na nosiči CD ve formátu kompatibilním
s datovou základnou RTS

- zadavatel vyžaduje, aby byla projektová dokumentace již od zahájení prací a po celý průběh její
rozpracovanosti pravidelně konzultována v širším spektru zúčastněných subjektů (zejména pak se
zástupci investora, NPÚ a OPP MěÚ ČK)

2.2 Splnění kvalifikace
Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením.

Čestné prohlášení
Já .............................................jako jednatel/předseda představenstva/majitel společnosti
prohlašuji že :
a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství za spáchání takového trestného činu,
b)dodavatel 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,
c) dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
předpisu,
d)vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvečního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních předpisů,
e)dodavatel není v likvidaci
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice tak v zemi
sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,
g)dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele,
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště
dodavatele,
i) dodavatel 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 odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů.
j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
V .................................... dne ................
......................................................
podpis

Uchazeč nebo zájemce doloží pro splnění technických kvalifikačních předpokladů

1) oprávnění k podnikání, včetně doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne
starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů.
Oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii.
2) odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky
vyžadována podle zvláštních právních předpisů
3) Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektových dokumentací
významných stavebních prací v hlavních rysech obdobného charakteru vyhotovených za dobu
posledních max. 5 let. Stavební práce, k nimž byly projektové dokumentace podkladem, musí být již
zrealizovány a to na území městské památkové rezervace / městské památkové zóny či nemovité
kulturní památky (národní kulturní památky) s realizačními náklady v min. hodnotě 5 mil. Kč bez
DPH u každé z nich. K seznamu budou připojena osvědčení objednatelů o řádném plnění díla;
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
staveb. práce provedeny řádně a odborně.
Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením,
výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců.
Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 letech
disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného
zástupce.
2.3 Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem
- uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je uzavřena
pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v době podání
nabídky
- uchazeč doloží kopii pojistné smlouvy o profesním pojištění uchazeče odpovědnosti za škodu nebo
též pojištění za škody způsobené uchazečem při výkonu jeho podnikatelské činnosti
- uchazeč prokáže odbornou způsobilost vlastních zaměstnanců podílejících se na zakázce a to
předložením kopie autorizace pro příslušný obor odpovídající typu projektu
- v případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů a to včetně doložení odborné
způsobilosti pro projekční činnost
3. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaná doba zahájení plnění: den následující po dni uzavření smlouvy
Uchazeč uvede počet dnů od podpisu smlouvy do doby:
• obstarání územního rozhodnutí (případně sloučeného územního rozhodnutí se
stavebním povolením) včetně nabytí právní moci: nesmí být překročen termín 15. 11.
2011
• obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci: nesmí být překročen termín
30. 3. 2012
• předpokládaný termín realizace autorského dozoru – 2012/2013
Uchazeč je povinen v nabídce dodržet zadavatelem stanovené nejzazší termíny ukončení plnění
jednotlivých etap veřejné zakázky.
V případě nerespektování a nedodržení stanovených nejzazších termínů ve zpracované nabídce bude
nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Český Krumlov:

městská část Latrán, přístup k Objížďkové silnici, městský park

4. Předpokládaná hodnota části I. veřejné zakázky
300.000,-Kč bez DPH
Předpokládaný objem investice na stavební činnosti obou částí veřejné zakázky činí 11,5 mil. Kč bez
DPH.

5. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny
a) Termín plnění bude uchazečem uveden ve dnech od data podpisu smlouvy. Uchazeč uvede
termíny plnění dílčích částí ve dnech od podpisu smlouvy v následujícím členění.
•
•
•
•
•
•

odevzdání projektové dokumentace nutné dle stavebního zákona k územnímu
rozhodnutí
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (případně územní rozhodnutí sloučené se
stavebním povolením)
obstarání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci
odevzdání projektové dokumentace nutné dle stavebního zákona ke stavebnímu
povolení v náležitostech prováděcí dokumentace
podání žádosti o vydání stavebního povolení
obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci

b) Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH.
c) Cenová nabídka na vyhotovení a dodávku díla bude členěna takto:
- cena za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- cena za zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v náležitostech prováděcí
dokumentace
- cena za obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci
- cena za provedení všech průzkumů potřebných dle odborného názoru uchazeče pro zdárné
vyhotovení díla - pro každý průzkum bude cena uvedena samostatně
- cena za provádění autorského dozoru (AD) - cena bude uvedena v celkové částce bez DPH / vč.
DPH, navíc bude uvedena i hodinová sazba za provádění AD
Cenová nabídka na provedení díla - je cenou pevnou, obsahující veškeré náklady, které jsou nutné pro
zpracování požadovaného díla.
Cenovou nabídku uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.

7. Termín předložení nabídek
Nabídka musí být zadavateli doručena do: 25. 7. 2011 12:00
Otevírání nabídek je neveřejné.
Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!

8. Místo pro doručení nabídek
poštou na adresu:

Město Český Krumlov, Kaplická 439, Odbor investic,
381 01 Český Krumlov

osobně:

Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

9. Hodnocení nabídky
Předložené nabídky budou hodnoceny bodovým systémem podle níže uvedených kritérií:
č.
1
2

Hodnotící kriterium
Váha kriteria
celková cena bez DPH
80%
nabídnutá výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění 20%
uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení,
max. však 50.000,-Kč)

Způsob hodnocení nabídek:
Veřejná zakázka bude zadána podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Hodnotícími kritérii je výše nabídkové ceny bez DPH a nabídnutá výše sankce při nedodržení termínů
dílčího plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení, max. však 50.000,-Kč).
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 - 100. Podle výše nabídkové ceny a
nabídnuté výše sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý
započatý den prodlení) bude přiřazen odpovídající počet bodů. Získaný počet bodů bude vynásoben
vahou kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot získaných nabídkou pro každé z kritérií hodnocení
bude stanovena výsledná hodnota nabídky. Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením
bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Vzorce pro výpočet bodové hodnoty kritéria: Nabídková cena v Kč
ki = C/Ci x 100
ki - počet bodů přiřazený i-té nabídce
C - hodnota nejnižší nabídkové ceny
Ci - hodnota nabídkové ceny i-tého uchazeče
Tato hodnota bude poté násobena příslušnou vahou kritéria, tzn. 80%. Výsledek bude zaokrouhlen na
celé číslo.
Vzorce pro výpočet bodové hodnoty kritéria: nabídnuté výše sankce při nedodržení termínů dílčího
plnění uvedených ve smlouvě (x Kč za každý započatý den prodlení)
ki = Ci/C x 100
ki - počet bodů přiřazený i-té nabídce
C - hodnota nejvyšší nabídnuté sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě Kč za každý započatý den prodlení (max. však 50.000,-Kč)
Ci - hodnota nabídnuté sankce při nedodržení termínů dílčího plnění uvedených ve smlouvě - Kč za
každý započatý den prodlení (max. však 50.000,-Kč) - i-tého uchazeče
Tato hodnota bude poté násobena příslušnou vahou kritéria, tzn. 20%. Výsledek bude zaokrouhlen na
celé číslo.

10. Další podmínky
10.1 Doklady
Nabídka uchazeče, ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými
zastupováním organizace podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů
jiným zástupcem uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním
zástupcem přiloženo k nabídce. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka
s připojením razítka společnosti a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti
manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány.
Posledním listem svazku musí být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů ve svazku.
Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy. Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována
v českém jazyce.
Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:

"Projektová dokumentace" Vytvoření nových
přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově

s možností využití volnočasových aktivit" část I.
"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ"

Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem uchazeče. Dále musí být
na obálce uveden název a adresa uchazeče.
Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání
kvalifikace:
1. Krycí list nabídky (dle přílohy č. 1)
2. Obsah svazku
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
4. Doklady o splnění kvalifikačních kritérií
5. Vlastní nabídka
6. Návrh smlouvy (dle přílohy č. 3) – doplněný a podepsaný (text přiložený k výzvě o podání nabídky
je jednotný a závazný pro všechny uchazeče, návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou
zmocněnou k takovému úkonu, originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí
nabídky)
7. Prohlášení zájemce o celkovém počtu listů ve svazku nabídky

10.2 Ostatní ujednání
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a zadávací řízení zrušit a
to nejpozději do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení zadavatel písemně informuje všechny
uchazeče.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět
zakázky shodně pro všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky.

c) Veškeré informace o zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejích přílohách, zadávací dokumentace
samostatně pro tuto zakázku není zpracována.
d) Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby uvedené výše.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazečích doplnění nebo vysvětlení nabídky.
f) Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky.
g) Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky.
Příloha 1: Krycí list nabídky
Příloha 2: Soupis pozemkových parcel řešeného území
Příloha č. 3: Situační mapa projektu
Příloha 4: Návrh smlouvy o dílo

V Českém Krumlově dne 13. 7. 2011

Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov

