ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku

Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen také „Zákon“)
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1) INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Tato zadávací dokumentace (dále v textu také jen jako „ZD“) obsahuje zadávací podmínky
zadavatele a vymezení předmětu veřejné zakázky.

1.1. Údaje a náklady k vyžádání ZD, evidence zakázky
Zadávací dokumentace je uveřejněna zcela na profilu Zadavatele bezplatně.

1.2. Vysvětlení ZD
1.2.1. Vysvětlení ZD zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty
pro podání nabídek.
1.2.2. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení ZD. Písemná
žádost (může být pro urychlení procesu vyřízení zaslána také současně e-mailem na
tyto adresy současně: libuse.vydrova@mesto-kadan.cz; a advokat@hebky.cz)
musí být zadavateli doručena včas, tj. nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím
lhůty podle bodu 1.2.1.; zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není
žádost o vysvětlení doručena včas.
1.2.3. Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele bude
uveřejněno na Profilu nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.
1.2.4. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle bodu 1.2.1.
1.2.5. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel
neuveřejní, vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

1.3. Změny a doplnění ZD
1.3.1. Zadávací podmínky obsažené v této ZD může zadavatel ve smyslu § 99 Zákona
změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo
doplnění ZD bude uveřejněna na Profilu
1.3.2. Pokud si to povaha doplnění nebo změny ZD vyžádá, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě, že by změna nebo
doplnění ZD mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně celou
svou původní délku, jak je uvedena v této ZD.

1.4. Součásti ZD
1.4.1. Textová část, jejíž obsah je uveden shora, a její přílohy č.:
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1) krycí list nabídky – nabídková cena
2) vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace a ekonomické a finanční
způsobilosti
3) vzor čestného prohlášení o neuzavření zakázané dohody
4) smlouva o dílo
5) výkaz výměr
6) Situace projektanta stran umístění mobiliáře.
7) fotodokumentace – náhled ulice J. Švermy
1.4.2. Výzva k podání nabídky
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2) ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
2.1. Název předmětné veřejné zakázky (dále také jen Zakázka)
Zakázka je u zadavatele vedená pod názvem: „Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana
Švermy, Kadaň“

2.2. Druh veřejné zakázky / zadávacího řízení
zakázka malého rozsahu / dodávka

2.3. Předpokládaná hodnota
Celková předpokládaná hodnota Zakázky činí 505.000,- Kč bez DPH.

2.4. Klasifikace předmětu Zakázky dle CPV
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

39113300-0 - Lavicová sedadla
39113600-3 - Lavice
39221260-7 - Odpadkové koše
31523200-0 - Trvalé informační tabule

2.5. Části zakázky
Zakázka není rozdělena na části.

2.6. Informace o zadavateli
2.6.1. Zadavatel (dále v textu také jako „objednatel“):
Název:
Město Kadaň
Zastoupený:
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta
Sídlo:
Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň
IČO/ DIČ:
00261912/ CZ 00261912
Profil:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoKadan
Zástupce ve věcech technických: Libuše Vydrová / libuse.vydrova@mesto-kadan.cz

2.6.2. Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát / advokat@hebky.cz
IČO:
64010082
Sídlo:
Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

2.7. Zdroje financování Zakázky
Tato zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele.
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3) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Základní specifikace díla (stručný popis)
3.1.1. Předmětem plnění zakázky je dodání návrhu mobiliáře v rámci požadavků zadavatele,
samotná dodávka a montáž mobiliáře, resp. jeho umístění dle zákresu mobiliáře v
situaci projektanta, která je součástí této ZD v příloze č. 6 (dále jen také „Situace“).
3.1.2. Veškerý mobiliář bude navržen do venkovního veřejného prostředí jedné
z nejrušnějších ulic v historickém centru města (blíže viz také fotodokumentace
v Příloze č. 7 ZD), tzn., že musí mít vlastnosti odolné povětrnostním vlivům a
vandalismu. Zároveň bude mobiliář jednoduchý a účelný, avšak rozhodně bezpečný.
Mobiliář musí být v kontextu s prostředím ulice Jana Švermy, zároveň musí být
jednotlivé prvky mobiliáře designově příbuzné.
3.1.3. Mobiliář: 1) Odpadkové koše – jednoduché provedení se stříškou, všechny části v
nerezovém matném beznátěrovém provedení. Vnitřní nádoba koše z pozinku a bude
mít min. objem 65 l a bude snadno vyjímatelná. Počet dle Situace – 4 ks. 2) Lavičky
– jednoduchá trubková konstrukce v nerezovém matném provedení – rozmístění dle
výkresu možností fixace do konečné polohy. Zadavatelem preferované jsou lavičky
bez opěradel - 8 ks, sedák délky 1,5 m. Lavičky s opěradlem – 3 ks, sedák délky 1,8
m, lavička bude totožná s konstrukcí opěradla. 3) Stojan na kola bude rovněž
nerezový (matný) kotvený do dlažby. Vsazení kola do stojanové části musí pro
uživatele jasně definovat způsob a směr uchycení kol. 4) Informační panely budou
instalovány v prostoru před č.p. 7 – informačním centrem - nerezové (matné) bez
uzamykání a bez prosklené části. Využitelná plocha bude 1,2 x 1,8 m. Na jednom
poutači bude instalován symbol „i“. Poutače budou kotveny do betonového základu
odpovídajícímu délky k poutači (cca 1,5 m, šířky 0,45 m a hloubky 0,8 m). Přes 1/3
horní části základu bude svislá výztuž po obvodě ze svařované sítě 100/100/6.
Kotvení všech prvků mobiliáře do betonových základů bude na chemickou kotvu
nebo typovou hmoždinku a s následným předlážděním.
3.1.4. Součástí plnění dodavatele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto
činností:


provedení všech dalších prací s předmětem díla souvisejících (např.
přeprava materiálu, nářadí a mechanizace apod.)



inženýrská činnost dodavatele po celou dobu trvání zakázky. Dodavatel je
povinen při realizaci veřejné zakázky respektovat veškerá rozhodnutí týkající
se stavby včetně podmínek vyplývajících z vyjádření provozovatelů a
správců stávajících podzemních a nadzemních vedení technické
infrastruktury



vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenská,
výrobní), pokud její vypracování bude pro provedení díla nezbytné



zajištění a dodání potřebné technické a dokladové dokumentace
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likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy a doložení dokladů
prokazujících likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy



úprava a úklid všech ploch a stavenišť dotčených činností dodavatele,
pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod
vzniklých stavbou



zajištění dodržování bezpečnostních a požárních předpisů



vybraný dodavatel se zaváže ke koordinaci prací s vybraným zhotovitelem
stavby vedené u zadavatele pod názvem: „Oprava ulice Jana Švermy“,
kterým je společnost EUROVIA CS a.s.

3.1.5. Rozsah a další podmínky provedení díla, resp. povinnosti uchazeče jsou uvedeny
dále v této ZD, zejména pak ve Smlouvě o dílo a v Situaci. Uchazeč je také povinen
provádět veškeré práce, resp. provést dílo mj. v souladu s technickými
specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy stavby uvedenými v PD.
Veškeré podmínky pro provedení díla uvedené v ZD jsou, není-li uvedeno jinak,
absolutními podmínkami a uchazeč je povinen je bez výhrad akceptovat při
zpracování své nabídky.

3.2. Technická specifikace
3.2.1. Technická specifikace a uživatelské standardy zhotovitelem dodávaného zboží jsou
uvedeny v Situaci a ve výkazu výměr. Dále jsou také dány příslušnými obecně
závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly
pouze doporučující charakter a platí, že uchazeč je povinen je v rámci realizace
Zakázky dodržovat a řídit se jimi.
3.2.2. Před zahájením prací, pro něž platí určité předpisy, návody, apod. je zhotovitel
povinen je předložit zadavateli, a to zástupci ve věcech technických pro následné
ověření, zda postupoval v jejich souladu.

3.3. Další pravidla upravující Zakázku, kterými je uchazeč povinen se řídit
3.3.1. Základní právní předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů
prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze):
3.3.1.1. zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
3.3.1.2. zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů,
3.3.1.3. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovně právní vztahy
3.3.1.4. zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
3.3.1.5. české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní
předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění
zhotovitele.
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3.3.2. Touto ZD tedy nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy, které se k Zakázce
vztahují a/nebo s ní jakkoli souvisejí, stejně jako platné české, resp. evropské
normy, a to zejména technické, hygienické, bezpečnostní, apod., a které uchazeč
musí v rámci své nabídky, resp. realizace zakázky dodržet.

3.4. Místo a doba plnění Zakázky
3.4.1. Místem plnění je: ulice Jana Švermy, Kadaň, viz také Situace.
3.4.2. Zahájení provádění Zakázky (díla): bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti
smlouvy o dílo.
3.4.3. Provedení díla (tj. dokončení bez vad a nedodělků a předání jeho předmětu
Zadavateli) nejpozději do: viz návrh smlouvy o dílo.
3.4.4. Zadavatel si ve smyslu § 100 Zákona vyhrazuje možnost upravit přiměřeně dobu
zahájení plnění díla nebo termín provedení díla s ohledem zejména na dobu trvání
zadávacího řízení a dále s ohledem na ostatní postupy prací (zhotovitelů
spolupodílejících se) a termíny související s dokončením stavební zakázky vedené
pod názvem „Oprava ulice Jana Švermy“, kterou realizuje společnost EUROVIA
CS, a.s., apod., a to písemným dodatkem ke smlouvě.

3.5. Některé podmínky provádění díla
3.5.1. [Fotodokumentace] Zhotovitel bude povinen, pro zamezení případných sporů,
pořídit před zahájením prací fotodokumentaci stávajícího stavu okolních
nemovitostí. Tuto povinnost zajišťování průběžné fotodokumentace pak bude mít
zhotovitel i v průběhu stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech.
Fotodokumentace bude prováděna v digitální formě v dostatečné průkaznosti,
vypovídající o datu a místě pořízení fotodokumentace, stavu dotčených pozemků
a nemovitostí před zahájením výstavby, o případných změnách tohoto stavu
a o způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich
zakrýváním.
3.5.2. [Vliv stavby na okolí] Při provádění výkopových a bouracích prací a ostatní
stavební činnosti bude zhotovitel povinen zajistit příslušná opatření pro
minimalizaci, případně zamezení negativních vlivů stavby na její okolí, zejména pak
na životní prostředí a okolní výstavbu - především omezení hluku, vibrací, exhalací
výfukových plynů a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby
bezpečný vsup do okolních nemovitostí vč. umožnění vjezdu záchranným
jednotkám a HZS.
3.5.3. [Dodržování předpisů] Při provádění díla bude zhotovitel odpovídat za
dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce, technických zařízení
a mechanizačních prostředků na stavbách, dále pak za zabezpečení okolí staveniště
proti nebezpečí úrazů třetích osob a vzniku škod na cizím majetku.
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Podrobnosti a další podmínky provádění díla jsou uvedeny v dalších částech zadávací
dokumentace, zejména pak v obchodních podmínkách, které jsou vymezeny ve Smlouvě
o dílo.
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4) POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení
a hodnocení nabídky uchazeče.

4.1. Rozsah kvalifikace
Zadavatel v návaznosti na § 53 odst. 4 Zákona požaduje v souladu s níže uvedenými
ustanoveními Zákona, jak je dále uvedeno v odst. 4.2, prokázání:
4.1.1. základní způsobilosti dle § 74 Zákona
4.1.2. profesní způsobilosti dle § 77 Zákona
4.1.3. ekonomické kvalifikace (finanční způsobilost)
4.1.4. technické kvalifikace dle § 79 Zákona

4.2. Prokazování splnění kvalifikace

Doklady o kvalifikaci dodavatelé buď předloží v nabídkách v kopiích anebo je mohou
nahradit čestným prohlášením v originále (lze využít přílohu č. 2 ZD) nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný dodavatel je povinen dle § 122 odst. 3 Zákona v návaznosti na § 53 odst. 6 Zákona v
rámci povinnosti k součinnosti k uzavření smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů, jak jsou dále uvedeny v tomto odstavci 4.2 této ZD. Nesplnění této povinnosti je
důvodem k vyloučení uchazeče, resp. uzavření smlouvy s uchazečem dalším v pořadí.

4.2.1. Základní způsobilost dle § 74 Zákona
4.2.1.1. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel způsobem uvedeným v ust.
§ 75 odst. 1 Zákona, tj. předložením dle § 75 odst. 1 písm.:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. d),
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f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného
čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku
zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

4.2.2. Profesní způsobilost dle § 77 Zákona
4.2.2.1. § 77 odst. 1 Zákona - dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje,
4.2.2.2. § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dodavatel předloží doklad o oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např.
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze
živnostenského rejstříku), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují.
4.2.2.3. § 77 odst. 2 písm. c) Zákona - dodavatel předloží doklad, že je odborně
způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění předmětné veřejné zakázky
odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
4.2.2.4. Doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 Zákona dodavatel nemusí předložit,
pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost
nevyžadují
4.2.3. Ekonomická kvalifikace (finanční způsobilost)
4.2.3.1. dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku (lze využít přílohu č. 2 ZD).
4.2.4. Technická kvalifikace dle § 79 Zákona
4.2.4.1. § 79 odst. 2 písm. a) Zákona - dodavatel předloží seznam dodávek
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to
minimálně dvou obdobných dodávek ve vztahu k předmětné Zakázce
minimálně v objemu 250.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou
dodávku.
4.2.5. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí (§ 81 Zákona)
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném v ZD.
4.2.6. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů (§ 82 Zákona)
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně.
4.2.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 Zákona)
4.2.7.1.

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
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Zákona požadované v ZD prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím
jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou
osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

4.2.8.

4.2.7.2.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) Zákona (bod 4.2.7.1.
písm. d) ZD) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d)
vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d)
Zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

4.2.7.3.

Pokud dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 Zákona
prostřednictvím jiné osoby, je dodavatel povinen předložit v nabídce doklad
o tom, že s jinou osobou jsou, resp. budou odpovědni za plnění veřejné
zakázky společně a nerozdílně.

Společné prokazování kvalifikace (§ 84 Zákona)
Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo dodavatel
prokazuje kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné
osoby kvalifikaci (profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 Zákona, ekonomickou
kvalifikaci nebo technickou kvalifikaci) společně.

4.2.9. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, resp. certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 226
a násl., resp. 223 a násl. Zákona)
Dodavatel může prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, resp. certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů v souladu
s uvedenými příslušnými ustanoveními Zákona.

4.3. Změny kvalifikace účastníka (§ 88 Zákona)
4.3.1. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku – zjednodušené podlimitní řízení - zadávací dokumentace
Zadavatel: město Kadaň, IČO: 00261912, Mírové náměstí čp. 1, PSČ 43201 Kadaň
Název: Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň
Stránka 13 z 36

zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do
10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení
nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
4.3.2. Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 4.3.1., zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

4.4. Pravost a stáří dokladů
4.4.1. Uchazeči předloží čestné prohlášení nahrazující doklady o kvalifikaci (viz
shora) v originále. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je dle §
122 odst. 3 Zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie uvedených dokladů. Nesplnění této povinnosti se
považuje za neposkytnutí součinnosti ve smyslu ustanovení § 124 Zákona.
4.4.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti dle § 53 odst. 4 Zákona nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4.4.3. Pokud Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení k prokázání
kvalifikace, musí z něj být zřejmé všechny Zadavatelem požadované skutečnosti a
údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

4.5. Nesplnění kvalifikace
4.5.1. Účastník, jenž nesplní kvalifikaci požadovanou zadavatelem nebo ji v požadované
lhůtě nedoloží, bude ze zadávacího řízení dle § 48 Zákona vyloučen.
4.5.2. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení
z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
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5) NABÍDKOVÁ CENA, POŽADAVKY NA JEJÍ ZPRACOVÁNÍ
5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je z důvodů zadavatelem vymezených finančních
prostředků maximální celkovou cenou zakázky. Nabídka, u které bude překročena
tato maximální celková cena, bude vyloučena z dalšího hodnocení.

5.2. Požadavky na nabídkovou cenu
Nabídková cena (cena díla) bude:
5.2.1. sjednána jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná), za celé plnění Zakázky
a pro danou dobu plnění, zahrnující skladbově a objemově veškeré práce
a dodávky, služby a činnosti, rizika, zisk a případné finanční vlivy jako např. inflace,
apod., v nezbytném rozsahu pro úplné provedení Zakázky v Zadavatelem
požadovaném rozsahu, standardu provedení a jakosti dle Zadávací dokumentace,
včetně zajištění všech ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným
provedením Zakázky v rozsahu požadavků Zadávací dokumentace.
5.2.2. uvedena v českých korunách a členění dle krycího listu, v tomto listu, který je
Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
5.2.3. zpracována na základě oceněného výkazu výměr, který obsahuje rozsah a druh
požadovaných prací a použitého materiálu.
5.2.4. musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s realizací Zakázky
vzniknou nebo mohou vzniknout tak, aby předmět díla byl zcela funkční
a v požadované kvalitě. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že v ceně
díla takové náklady zahrnuty jsou. Předpokládá se, že podal-li uchazeč nabídku, tak
se při sestavování nabídkové ceny v návaznosti na svoji odbornost a ust. § 2594
obč. zák. důkladně a podrobně seznámil s popisem prací a s požadavky uvedenými
v zadávací dokumentaci a že pečlivě a odborně zvážil všechna množství do ceny
zahrnutá. V případě potřeby má možnost vznést potřebné dotazy
a připomínky písemnou žádostí o vysvětlení ZD.

5.3. Další povinnosti uchazeče
Pokud uchazeč nebude při plnění zakázky (provádění díla) realizovat některé
z oceněných položek v plném rozsahu, je povinen vyčíslit a fakturovat pouze
skutečnou výši nákladů.
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6) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
6.1. Identifikační údaje uchazeče (dále v textu také jako „dodavatel“)
6.1.1. Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje, tedy u osoby:
6.1.1.1. právnické: obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno a kontaktní údaje, zejména pak, má-li, platnou
a funkční elektronickou adresu – e-mail a datovou schránku (ID EDS)
6.1.1.2. fyzické: obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, příp. místo
trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a kontaktní údaje,
zejména pak, má-li, platnou a funkční elektronickou adresu – e-mail.
6.1.2. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec, musí být součástí nabídky uchazeče
mj. originál nebo úředně ověřená kopie plné moci podepsaná osobou
oprávněnou jednat za uchazeče v souladu se zápisem v obchodním rejstříku,
je-li do něj uchazeč zapsán.

6.2. Požadavek na formální úpravu a obsah nabídky
6.2.1. Každý dodavatel může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku.
6.2.2. Nabídky se podávají v listinné podobě, a to v jednom originále (zřetelně označeném
jako originál). Pokud je to možné dovoluje si zadavatel požádat o podání nabídky
také v jedné listinné kopii (zřetelně označené jako kopie).
6.2.3. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem zakázky. Zadavatel doporučuje označit obálku nápisem NEOTVÍRAT a
opatřit ji na uzavření přelepkami a razítky účastníka a adresou sídla.
6.2.4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě a musí obsahovat
podepsaný návrh smlouvy statutárním orgánem uchazeče, či jiným oprávněným
zástupcem (v tom případě musí být přiložen originál, či ověřená kopie plné moci).
6.2.5. Zadavatel doporučuje nabídku:
6.2.5.1. pro lepší orientaci očíslovat na každé jednotlivé straně (v pravém dolním
rohu) počínaje titulní stranou, a to vzestupně od čísla 01)
6.2.5.2. zabezpečit proti jakékoli manipulaci a/nebo ztrátě jednotlivých listů, a to
pevným spojením jednotlivých listů (sešitím, svázáním, apod. celé nabídky).
Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.
6.2.6. Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich
doručení.

6.3. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
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6.4. Další požadavky zadavatele
6.4.1. Dodavatel je povinen v nabídce doložit prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 sb., o
ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (lze
využít vzor v Příloze č. 3 ZD).
6.4.2. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření
smlouvy předloží:
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména:


výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,



seznam akcionářů,



rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,



společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

6.5. Struktura nabídky
Zadavatel doporučuje seřadit nabídku pro lepší orientaci do těchto oddílů:
1)

Identifikační údaje uchazeče a nabídková cena (příloha č. 1 ZD)

2)

Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (příloha č. 2 ZD)

3)

Prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (příloha č. 3 ZD)

4)

Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD)

5)

Oceněný výkaz výměr

6)

Technické listy a Grafický návrh, resp. vizualizace dodaného a oceněného
mobiliáře – v českém jazyce nebo s úředním ověřením!

7)

Dokumentace k mobiliáři (certifikáty, prohlášení o shodě, apod.)

8)

Další případné dokumenty a listiny
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7) POKYNY PRO DORUČENÍ NABÍDEK, INFORMACE O
OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1. Lhůta a místo pro podání nabídek
7.1.1. Nabídky musí být doručeny nejpozději do: 19.12. 2016 v 9:00 hodin.
7.1.2. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána a nebude otevírána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
7.1.3. Místem pro podání nabídek je: podatelna městského úřadu na adrese sídla
zadavatele.
7.1.4. Nabídky se mohou podávat osobně v místě pro podání nabídek v pracovní době
podatelny tj. od 08.00 hod. do 15.30 hod. v úterý a ve čtvrtek, od 08.00 hod. do
18.00 hod. v pondělí a ve středu, od 08.00 hod. do 13.00 hod. v pátek.
7.1.5. Doručení je možné i prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu místa pro
podání nabídek, avšak na odpovědnost za včasné doručení dodavatele. V případě
doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky
zadavatelem (otisk razítka podatelny).

7.2. Otevírání obálek
7.2.1. Obálky budou otevřeny téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, a to
v sídle zadavatele, v malé zasedací místnosti v 9.10 hod.
7.2.2. Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomné osoby:
7.2.2.1. zadavatele: Členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, které
jmenuje zadavatel a osoba pověřená organizací zadávacího řízení.
7.2.2.2. účastník: Otevírání obálek se uskuteční za přítomnosti účastníků. Za každého
uchazeče je oprávněna být přítomna otevírání obálek pouze jedna osoba.
Tato osoba je povinna předložit písemnou plnou moc podepsanou
statutárním orgánem; to neplatí, pokud se bude otevírání obálek účastnit
statutární orgán. Osoby účastníků jsou povinny pro účely sepsání prezenční
listiny předložit k nahlédnutí zadavateli občanský průkaz či jiný průkaz
totožnosti, z něhož bude lze totožnost osoby ověřit.
7.2.3. Postup komise při otevírání obálek, kontrola úplnosti
7.2.3.1. Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a
kontroluje (dle § 110 odst. 2 Zákona), zda nabídky byly doručeny ve
stanovené lhůtě a dle § 107 odst. 2 Zákona (§71 odst. 7 Zákona), tedy zda
nabídky v listinné podobě byly doručeny v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky.
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7.2.3.2. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným osobám
pouze:
a) identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a
b) údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím
hodnocení.
7.2.3.3. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek dle ust. § 110
odst. 5 Zákona.

7.3. Posouzení splnění zadávacích podmínek a hodnocení nabídek,
hodnotící kritérium
7.3.1. Po otevření obálek proběhne posouzení splnění zadávacích podmínek, tedy
podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.
7.3.2. Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria (§ 114 Zákona), kterým je
ekonomická výhodnost nabídky.
7.3.3. Hodnotícími kritérii s příslušnou váhou pak jsou:
1) Nabídková cena bez DPH
2) Kvalita designerského řešení

40 %
60 %

V rámci dílčího kritéria „Kvalita designerského řešení“ bude hodnocen
kontext, resp. zasazení do prostoru ulice Jana Švermy – soulad mobiliáře s
okolím prostřednictvím uchazečem dodané vizualizace. Komise bude nejlépe
hodnotit takový návrh, který bude nejlépe tematicky, reprezentativně a vizuálně
zapadat do prostředí. Součástí nabídky tedy bude grafický návrh, resp. vizualizace
mobiliáře a dále technické listy mobiliáře. Náležitosti grafického návrhu
(vizualizace): zákres setu lavička s opěradlem, lavička bez opěradla, kapacitní koš,
info panel, stojan na kola v axonometrii nebo vizualizaci. Grafické řešení bude
obsahovat i schéma montáží.
7.3.4. Způsob hodnocení nabídek stanoví zadavatel takto:
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100
bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého hodnotícího kritéria
přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v
rámci hodnotícího kritéria dle uvedených podmínek.
7.3.4.1. V případě 1. dílčího hodnotícího kritéria se jedná o nákladové kvantitativní
kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; nejvhodnější
nabídka získá 100 bodů, hodnocená nabídka pak získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnot nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce, tedy dle následujícího vzorce:
Počet bodů =

nejvhodnější nabídka
hodnocená nabídka

* 100
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7.3.4.2. Hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně (Kvalita
designerského řešení), bude hodnotící komise hodnotit tak, že každý z členů
komise přiřadí bodové ohodnocení od 1 do 10 bodů podle svého přesvědčení
o míře naplnění u ktitéria uvedených vlastností. Jednotlivé body od
jednotlivých členů komise pak budou sečteny a podle celkového součtu
následně sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné, přičemž přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce, podle následujícího vzorce:
Počet bodů =

hodnocená nabídka
nejvhodnější nabídka

* 100

7.3.4.3. Počet bodů získaný v rámci jednotlivých kriterií pak bude vynásoben váhou
příslušného kritéria.
7.3.5. Posouzení a hodnocení nabídek smí být přítomny pouze osoby zadavatele.
7.3.6. O posouzení a hodnocení nabídek bude sepsána zpráva podle § 119 odst. 2
Zákona. Zadavatel ve smyslu § 53 odst. 6 Zákona účastníkům umožní na jejich
žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy,
kopie nebo její opisy v sídle zadavatele.

7.4. Zadávací lhůta (§ 40 Zákona)
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 120 dnů.
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8) OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZADAVATELE

A

DALŠÍ

POŽADAVKY

8.1. Smlouva o dílo a všeobecné obchodní podmínky
Jako absolutní podmínku si zadavatel vyhrazuje, aby účastníci akceptovali přiložený návrh
smlouvy o dílo, který vymezuje také obchodní podmínky předmětné Zakázky.

8.2. Platby a fakturace
Zadavatel neposkytuje zálohy; blíže viz návrh smlouvy o dílo.

8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo
Uveřejnit dle § 53 odst. 5 Zákona oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele, a to s účinky doručení okamžikem uveřejnění.

V Kadani, dne 1.12. 2016
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Město Kadaň

Mgr. Ing.
Robert Hebký

Digitally signed by Mgr. Ing. Robert Hebký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64010082, o=Mgr. Ing.
Robert Hebký, advokátní kancelář [IČ 64010082],
ou=1, cn=Mgr. Ing. Robert Hebký, sn=Hebký,
givenName=Robert, serialNumber=P322277
Date: 2016.12.01 14:07:03 +01'00'
Adobe Acrobat Reader DC version:
2015.020.20042
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9) Přílohy ZD
Příloha č. 1 ZD
KRYCÍ LIST NABÍDKY / NABÍDKOVÁ CENA
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Název veřejné zakázky

Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Zadavatel:

Město Kadaň

IČO/DIČ:

00261912/ CZ 00261912

Adresa sídla / místa podnikání:

Mírové náměstí čp. 1, 432 01, Kadaň

Osoby oprávněné zastupovat:

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

Účastník
Obchodní firma:
IČO / DIČ:
Adresa sídla / místa podnikání:
Osoby oprávněné zastupovat:
Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba; v případě
pověření musí být součástí nabídky úředně ověřená plná moc, nebo jiný obdobný dokument.
Kontaktní osoba:
Telefon / E-mail:
Zadavatel doporučuje, aby účastník uvedl funkční e-mail, když jeho prostřednictvím bude informován o
všech skutečnostech o průběhu zadávacího řízení, zejm. oznámeních, výzvách, apod.
Nabídková cena v Kč
Celková bez DPH

DPH (Kč)

Celková vč. DPH

Podpis osoby oprávněné zastupovat
účastníka
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Příloha č. 2 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění kvalifikace
a ekonomické a finanční způsobilosti
v návaznosti na § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,
obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:

…………………………………….……………………………………

IČO/DIČ:

…………………………………….……………………………………

sídlo, resp.
místo podnikání:

…………………………………….……………………………………

jednající
(statutární orgán):

…………………………………….……………………………………

tímto čestně prohlašuji jako účastník
Veřejné zakázky:

Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň

zadané Zadavatelem:

město Kadaň

že splňuji kvalifikaci ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací
dokumentací k uvedené Veřejné zakázce a jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit
předmětnou Veřejnou zakázku.
V ………………………, dne: … . … . 2016

podpis: ………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce
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Příloha č. 3 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
jako součást nabídky účastníka
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,
obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:

…………………………………….……………………………………

IČ/DIČ:

…………………………………….……………………………………

sídlo, resp.
místo podnikání:

…………………………………….……………………………………

zastoupen(a)
(statutární orgán):

…………………………………….……………………………………

tímto jako uchazeč
Veřejné zakázky:

Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň

zadané Zadavatelem:

město Kadaň

prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou
V ………………………, dne: … . … 2016
podpis: ………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce
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Příloha č. 4 ZD

Smlouva o dílo č. ......../2016
na realizaci akce
„Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy,
Kadaň“
___________________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany
1.1 Objednatel
: Město Kadaň
Zastoupený
: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo
: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ
: 00261912
DIČ
: CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu
: 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
1.2 Zhotovitel
:
Zastoupený
:
Sídlo
:
IČ
:
DIČ
:
Bankovní spojení :
Číslo účtu
:
v obch. rejstříku zapsán u KS v .................. – oddíl ......... vložka ......................
(dále jen „zhotovitel“)
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : ........................................................................
1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : ............................................................................
1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Libuše Vydrová .
za zhotovitele : .....................................................................
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II.
Výchozí podklady a údaje
2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby
2.1.2 Místo stavby
2.1.3 Investor

:
: Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň
: Kadaň
: Město Kadaň

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednatele ze
dne 1.12. 2016, ve znění případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řízení, (dále
jen také „Zadávací dokumentace“), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky
zhotovitele ze dne ……bude doplněno…….2016 (dále jen „Nabídka“) podané v rámci
veřejné zakázky s názvem „Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň“
(dále jen „Veřejná zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen také „ZZVZ“). Nabídka i Zadávací
dokumentace jsou nedílnou součástí této smlouvy, přestože nejsou ke smlouvě pevně
připojeny vzhledem k jejich rozsahu.

III.
Předmět plnění - Dílo
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana
Švermy, Kadaň“ v souladu se Zadávací dokumentací a v souladu s Nabídkou.
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky,
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu
smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
3.4 Dílo se považuje za způsobilé k předání, je-li řádně dokončené, tedy bez vad a/nebo
nedodělků včetně dodávky veškerých komponentů, služeb a prací a bude schopno
bezpečného a bezvadného provozu.
3.5 Dílo se považuje za provedené, je-li způsobilé k předání a předmět díla (tedy výsledek
prací zhotovitele) je v dohodnutém místě předán objednateli, o čemž bude pořízen
příslušný písemný protokol.
3.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo, resp. jeho předmět převzít a zaplatit cenu za
jeho provedení, sjednanou v čl. V. této smlouvy.

IV.
Doba plnění
4.1. Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
4.2 Dílo bude provedeno (viz odst. 3.5): nejpozději do 31.5.2017.
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4.3 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí předmětu díla
nejméně 5 pracovních dní předem.
4.4 Nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V.
Cena
5.1 Cena za provedení díla se sjednává jako maximální ve výši .................................... Kč bez
DPH, k tomu DPH činí ….............. Kč, cena předmětu díla celkem
......................................... Kč vč. DPH slovy : …………………………………
5.2 V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době
vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto
předpisu.
5.3 Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média,
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění
předmětu díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního
stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění
realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných
dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace
dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.
5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v Zadávací dokumentaci) nezbytné
pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace, budou posuzovány
jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou
po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
5.5 Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací dokumentace musí
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce provést, objednatel
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla)
této smlouvy.
5.7 Případné dodatečné práce (dodávky) budou oceněny:
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelem zpracovaném
výkazu výměr (rozpočtu), budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými
v oceněním výkazu výměr beze změn v jejich výši.
b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou
oceněny takto:
• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS
Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění
dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí
datum zveřejnění aktualizovaných cen.
• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy
doklady o pořízení.
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• Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladu ÚRS.
• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostavenišťní
dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití
katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má
objednatel právo vlastního posouzení ceny.
• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS,
ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
- stavební práce 200,- Kč/hod.
- pro montážní práce 200,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných
dodatečných prací (dodávek) před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných prací (dodávek) zhotovitel předloží
objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných prací (dodávek) formou
„Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.7 této
smlouvy.
5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných
jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č.1 smlouvy o
dílo). Méněpráce budou oceněny podle dodavatelem zpracovaného výkazu výměr
(položkového rozpočtu). O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena
díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky
6.1 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány do výše
100% ceny díla vč. DPH po provedení díla (viz odst. 3.5). Nedílnou součástí faktury bude
rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a
zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
6.2 Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti :
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
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- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
6.4 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, rozhodnout, že zhotovitel může vystavit
fakturu max. na 70% ceny díla vč. DPH, a tuto proplatí (zbytek je pak oprávněn
pozastavit), pokud při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny pouze
vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku
do 21 dnu ode dne provedení (viz odst. 3.5) díla, resp. kdy zástupce objednatele písemně
potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury
objednateli.
6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu
odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2,
6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.

VII.
Záruční doba
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící užívání budou sepsány v zápise o předání a převzetí
díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Dílo byť
s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání není považováno za provedené (viz
odst. 3.5). Pokud zhotovitel termín k odstranění vad uvedených v tomto odstavci nedodrží,
platí, že dílo je neprovedené, resp. nepředané a zhotoviteli z toho plynou všechny
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po
záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně
ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na
ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost celého díla
záruku v délce 7 roků.
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí provedeného díla objednatelem (tedy bez
jakýchkoliv vad a nedodělků). V případě odstranění závady reklamované části díla počíná
plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a
nedodělků.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku – zjednodušené podlimitní řízení - zadávací dokumentace
Zadavatel: město Kadaň, IČO: 00261912, Mírové náměstí čp. 1, PSČ 43201 Kadaň
Název: Dodávka a montáž mobiliáře v ulici Jana Švermy, Kadaň
Stránka 29 z 36

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto
oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení
reklamace.
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení
tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a
smluvní pokuty.
7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně
po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII.
Dodací a kvalitativní podmínky
8.1 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by
mohly znemožnit provedení díla dle Zadávací dokumentace.
8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a
Situace. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes
upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla
tím však není dotčena.
8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané Zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má
přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a
prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k
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prověření těchto prací bude učiněna nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je
povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit.
Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání
zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
8.8 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich,
majetkem objednatele.
8.9 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne provedení
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší,
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí
zasažené prostory.
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s
postiženým mu škodu uhradit.
8.12 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

IX.
Smluvní pokuty
9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv
na splnění povinnosti smluvní pokutou utvrzené, ani na případný nárok na náhradu škody
a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na
odstranění případných vad a nedodělků činí 1.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a
každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či
nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace.
Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti
dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke
kontrole zakrývaných prací činí 1.000,- Kč za každý případ.
9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla (odst. 4.2) se sjednává ve výši
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 500,- Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.
9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
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9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem,
že dílo není způsobilé k předání (viz odst. 3.4), trvá na zahájení přejímacího řízení a při
přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo způsobilé k předání, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
9.10 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě
faktury se lhůtou splatnosti 7 dnů ode dne jejího doručení.
9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z
konečné faktury za dílo.
9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění
ustoupit.
9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody
způsobené svou činností u ......................................................... na hodnotu škody ve výši
.............................. Kč.

X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č.
22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného
prostranství jsou součástí smluvní ceny.
10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování příslušných obecně
závazných právních předpisů týkajících se předmětu plnění, vždy ve znění pozdějších
předpisů.
10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k
provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.
10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla,
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných
objednatelem.
10.6 Zhotovitel je povinen, je-li to pro provedení díla nezbytné, před zahájením vlastních
stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu
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provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a
odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI.
Předání a převzetí
11.1 O předání a převzetí díla, resp. jeho předmětu, i jeho dílčích částí, bude vždy sepsán
písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :
- 1x originál stavebního deníku
- zaměření stavby
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky) + 1x prohlášení o nakládání s
odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13
zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky.
- k dodanému mobiliáři budou doloženy veškeré potřebné dokumenty, zejména
certifikáty kvality, apod. (zejména např. prohlášení o shodě, apod.), z nichž musí
vyplývat, že dodané prvky jsou pro venkovní, veřejné prostředí, používání širokou
veřejností, vynikají odolností proti povětrnostním vlivům a vandalismu a jsou
bezpečné z hlediska jejich užívání.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto
podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.
11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen
zástupcem objednatele.

XII.
Ostatní ujednání
12.1 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.
12.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek
a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění
vytknutých závad.
12.3 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
12.4 Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese
zhotovitel.
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12.5 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého
zisku.
12.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č.
137/2006 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
12.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve
smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.8 Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního
úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým
plátcem DPH.

XIII.
Závěrečná ujednání
13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo
změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou
této smlouvy.
13.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.
13.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a jejím
uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
13.4 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími
ustanoveními.
13.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
V…………………. dne ........................

...................................................
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

V………………… dne .........................

...................................................
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. ……./20….. (změnový list – vzor)
Změnový list číslo: ………………..
Datum vydání ZL : ………………..
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):
…………………………………………………………………………………………………..
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.
Popis změny, technického řešení
A/ Původní řešení dle smluvní dokumentace :
B/ Nové řešení:
Zdůvodnění změny:
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano/ne
- výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se smluvní termín dokončení díla ani
ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z
realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele.
Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:
Původní nahrazovaná položka:
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr
Jednotka:…………………. Množství:………………… Sazba v Kč:…………………...
Částka Kč bez DPH…………………………
Nová položka:
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr
Jednotka:…………………. Množství:………………… Sazba v Kč:…………………...
Částka Kč bez DPH…………………………
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Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora:
Změnu navrhuje

: Datum: .................................... Podpis: ............................................

Změnový list vyhotovil: Datum: ..................................... Podpis: ...........................................
Vyjádření zhotovitele:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/nedojde ke změně
smluvního termínu pro dokončení díla.
Datum: ...............................................
Podpis: ...............................................
Vyjádření projektanta:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita
díla.
Datum: ...............................................
Podpis: ...............................................
Vyjádření objednatele:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné
stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo
z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací
změny nedotčena.

Datum: ...............................................

Podpis: ...................................................

Přílohy změnového listu:
Doložení výpočtu nákladu nového řešení
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