Obec Jetětice
Jetětice 122, 398 48 Jetětice
tel.: 382 587 452; obec@jetetice.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Novostavba a rekonstrukce místní komunikace Jetětické Samoty“

Veřejný zadavatel:
Název: Obec Jetětice
Sídlem: Jetětice 122, 398 48 Jetětice
IČ: 00249734

PREAMBULE
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení
výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny účastníky výběrového řízení, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání
nabídek, zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
„Novostavba a rekonstrukce místní komunikace Jetětické Samoty“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Obec Jetětice
Sídlo:
Jetětice 122, 398 48 Jetětice
IČ:
00249734
DIČ:
CZ00249734
ID-DS: bwuap2g
tel.: +420 382 587 452
email: obec@jetetice.cz
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ladislav Novotný, starosta
Profil zadavatele: http://jetetice.profilzadavatele.cz/
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ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti:
Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo:
Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
IČ:
26868393
DIČ:
CZ26868393
ID-DS: 9sr8dss
tel.: +420 702 058 505
email: vr@czvoda.cz
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti:
Ing. Kamil Rucký, jednatel
Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je novostavba a rekonstrukce místní komunikace Jetětické Samoty.
Délka opravovaného úseku: 272 m
Šířka připojovacího pruhu (novostavba): 2,75 m
Celková šířka komunikace (asf. krytu): 6 m
Celková plocha asf. krytu: 1.621 m2
Stavba bude zhotovena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Matějem Slováčkem, IČ 04065875 a v souladu
s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je samostatnou přílohou zadávací
dokumentace.
3.2
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
45233000-9
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 434 863 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 16 Zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená
v penězích (předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1
Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
výběrového řízení.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení
výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel
oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín dokončení prací:

01. 04. 2021
30. 07. 2021
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5.2
Místo plnění veřejné zakázky
Obec Jetětice, okres Písek, Jihočeský kraj, ZUJ 549479, NUTS CZ0314549479.
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KVALIFIKACE A ZPŮSOBILOST ÚČASTNÍKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Obecná ustanovení k prokázání kvalifikace a způsobilosti dodavatelů:
Základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci prokazuje dodavatel kopiemi příslušných dokladů.
Zadavatel může v průběhu výběrového řízení požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace
účastníka výběrového řízení, je účastník výběrového 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.
Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám
způsobeným zadavateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to
ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Výše pojistné částky je stanovena
na nejméně 2 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.
Zadavatel bude požadovat prokázání splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické
kvalifikace v následujícím rozsahu:
6.1

Základní způsobilost a její prokázání podle §§ 74 a 75 ZZVZ

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ prohlášením, tzn., že je
dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (je-li dodavatelem právnická
osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu
dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku
podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby,
musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené výše + vedoucí pobočky závodu),
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku
(§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Vybraný dodavatel prokáže před podpisem smlouvy splnění podmínek základní způsobilosti dle § 75 ZZVZ
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
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) ZZVZ.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74
odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
K prokázání splnění základní způsobilosti může účastník výběrového řízení použít formulář čestného prohlášení dle
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Prokázání splnění základní způsobilosti prostřednictvím
poddodavatele se nepřipouští.
6.2

Profesní způsobilost a její prokázání podle § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) k § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je zápis do takovéto
evidence vyžadován jiným právním předpisem (doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky).
b) k § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Doklad o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
c) k § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ: Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (příp. osvědčení o registraci v příslušném oboru
v případě osob usazených nebo hostujících), pro obor: Dopravní stavby pro osobu pověřenou řízením stavby
nebo osobu, jejímž prostřednictvím je odborná způsobilost zabezpečována.
6.3

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání podle § 79 ZZVZ
K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ zadavatel požaduje
předložit seznam min. 3 stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací.
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam musí zahrnovat přesnou specifikaci provedených stavebních prací, jejich cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací. Seznam musí obsahovat rovněž postavení v dodavatelském systému (hlavní dodavatel,
poddodavatel, člen sdružení, ap.) a podíl prací realizovaných dodavatelem. Dodavatel k prokázání splnění
technické kvalifikace může použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu,
v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební
práce podílel.
b) způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace
Seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení
jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.
Rovnocenným dokladem k prokázání technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele.
c) minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace
Dodavatel k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace předloží
- seznam min. 3 realizovaných dopravních staveb – staveb pozemních komunikací poskytnutých
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, jejichž součástí byla realizace
asfaltových povrchů v ploše min. 1 500 m2 u každé z těchto staveb.

Strana 4 (celkem 7)

Obec Jetětice
Jetětice 122, 398 48 Jetětice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
„Novostavba a rekonstrukce místní komunikace Jetětické Samoty“

6.4
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
každý dodavatel samostatně. Odpovědnost za plnění veřejné zakázky musí nést všichni dodavatelé podávající
společnou nabídku společně a nerozdílně.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu samostatně, je oprávněn prokázat
splnění chybějící části kvalifikace v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ jinou osobou. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 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.
Má se za to, že požadavek dle § 83 odst. 1 písm. d) 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 písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako poddodavatel
původní.
6.5

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

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.
6.6

Náležitosti dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.7

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo v případě využití systému
certifikovaných dodavatelů.

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle §§ 226 až 232 ZZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikace nebo její části předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle §§ 233 až 240 ZZVZ.
Vyloučení účastníka výběrového řízení se řídí následovně:
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka podaná účastníkem nesplňuje zadávací
podmínky, tzn. pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem výběrového řízení
a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
b) nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele, nebo
c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení splnění zadávacích podmínek nebo na naplnění
kritérií hodnocení.
Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že
a) plnění nabízené účastníkem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí,
sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané
zakázky,
b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není možné,
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c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení při přípravě výběrového řízení,
jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení
hospodářské soutěže nedošlo,
d) se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení závažných nebo
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným
veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným
srovnatelným sankcím,
e) se účastník výběrového řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení nebo
se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody
ve výběrovém řízení, nebo
f) se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení
výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení,
za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření.
Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné
podezření, že účastník výběrového řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou
zakázkou.
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna. Pokud zadavatel
posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
Vybraného účastníka zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny výše uvedené
důvody vyloučení, nebo může prokázat naplnění výše uvedených důvodů.
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ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

7.1
Způsob a místo pro podání nabídky
Nabídka bude podána v listinné podobě.
Nabídku lze podat:
- osobně do sídla zadavatele:
Obecní úřad Jetětice, Jetětice 122, 398 48 Jetětice
v úředních hodinách:
pondělí a středa 7:00 – 15:00 hod.
a rovněž poslední den pro podání nabídky (22. 03. 2021) v době od 13:00 - 14:00 hod.
- zasláním na adresu sídla zadavatele – Obce Jetětice tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.
7.2
Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději: 22. 03. 2021 do 14:00 hod.
7.3
Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce, označené nápisem
„Novostavba a rekonstrukce místní komunikace Jetětické Samoty“ – NABÍDKA NEOTEVÍRAT.
Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka výběrového řízení (název – obchodní jméno, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno a korespondenční adresa).
V případě, že nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
7.4
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 22. 03. 2021 od 14:00 hod v zasedací místnosti v sídle zadavatele:
Obecní úřad Jetětice, Jetětice 122, 398 48 Jetětice.
Otevírání obálek s nabídkami může být přítomen zástupce účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla podána
ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se zástupce účastníka prokáže plnou mocí vystavenou
osobou oprávněnou za účastníka jednat.
Účastník výběrového řízení podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
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POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

Nabídka účastníka výběrového řízení bude obsahovat doplněný krycí list nabídky, doplněný návrh Smlouvy o dílo
podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka vč. příloh a doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace.
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude zadavatelem
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kompletní zadávací dokumentaci předá či odešle zástupce zadavatele všem zájemcům o účast ve výběrovém řízení
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče, která musí být doručena na adresu:
Česká vodohospodářská s.r.o.
Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice.
Společnosti, které zadavatel oslovil výzvou k podání nabídky, obdrží kompletní zadávací dokumentaci jako součást
výzvy.
11

DALŠÍ INFORMACE

Veškerá komunikace v průběhu výběrového řízení mezi zadavatelem, případně jeho zástupcem a účastníky
výběrového řízení bude probíhat výhradně písemně prostřednictvím korespondenčních adres nebo datových schránek
uvedených bodě 1 a 2 této výzvy.

V Českých Budějovicích dne 10. 03. 2021

Ing. Kamil Rucký

Digitálně podepsal Ing. Kamil Rucký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26868393, o=Česká
vodohospodářská s.r.o., ou=1, cn=Ing. Kamil Rucký,
sn=Rucký, givenName=Kamil, serialNumber=P408586
Datum: 2021.03.10 10:15:03 +01'00'

jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.
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