Městská část Praha - Velká Chuchle

Veřejná zakázka malého rozsahu
tato zakázka nepodléhá platnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon), zadavatel v rámci maximální transparentnosti při zadání zakázky využívá obdobně vybraná
ustanovení zákona
název zakázky:

„Demolice objektu družiny“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Vyzvaný zájemce:

…………………
………….………
…………………

V Praze dne 10. července 2015

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky vás vyzývá k podání nabídky.
Základní podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze této výzvy. Podrobnosti k zadávacímu řízení jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci, kterou si zájemce vyzvedne u zastupujícího zadavatele v termínu uvedeném v této výzvě.

Za zadavatele:
Stanislav Fresl
starosta
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ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací podmínky jsou součástí kompletní zadávací dokumentace a jsou pro dodavatele závazné. Zadávací podmínky obsahují
kromě informativních a organizačních údajů podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení
nabídek z hodnocení. Zadávací podmínky v tištěné formě obdrží všichni dodavatelé, kteří si vyžádali a objednali zadávací dokumentaci.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím
držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím datové schránky
(pokud to zákon vyžaduje), písemně osobně, e-mailem nebo faxem (pokud to zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením §
148 Zákona, a to v českém jazyce na kontaktní adresy, které dodavatelé uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. Nabídku lze
zpracovat jen na základě zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele.

1.

2.

Údaje o zadavateli
Zadavatel ve smyslu Zákona:

ÚSC - § 2 odst. 2 písm. c) Zákona

Právní forma:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

zápis v OR:

nezapsaná v obchodním rejstříku

Název zadavatele:

Úřad městské části Praha - Velká Chuchle

Sídlo zadavatele:

U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

IČO:

00231185

Osoba oprávněná jednat:

Stanislav Fresl, starosta

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Schůrek,stavební odbor ÚMČ

e-mail:

schurek@chuchle.cz

telefon:

+420 602191597

Údaje o zadávací dokumentaci:
2.1.

Součásti zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:






Vlastní text Výzvy k podání nabídky (v tištěné podobě)
Kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě)
Obchodní podmínky v podobě smlouvy (v tištěné podobě – zabezpečené)
Projektová dokumentace s názvem: "Demolice objektu družiny ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle"
vypracovaná spol. JAŇÁK - Projektování, se sídlem, Slezská 136, Praha IČ: 42244633, v červnu 2015.
s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické
charakteristiky a požadavky na provedení prácí, a současně dodávky a služby související s těmito pracemi,
jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (dále jen PROJEKT).

2.2.

Údaje o vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel nevyzvaným zájemcům po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek
na základě písemné žádosti dodavatele doručené na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Písemnou
žádost je možné doručit e-mailem nebo faxem. Vyžádanou zadávací dokumentaci zadavatel zašle či předá.
V případě osobního předání si zadávací dokumentaci zájemce vyzvedne na adrese zadavatele v pracovní dny
od 9 00 hod. do 14 00 hod.

2.3.

Náklady na zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožaduje náklady souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

2.4.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Vyzvaný dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena
nejpozději 2 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději 1 den před ukončením lhůty pro podání nabídek. Znění
žádosti a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.

3.

Prohlídka místa plnění:
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebude prohlídka místa plnění organizována.

4.

Údaje o podání nabídky:
Podle ustanovení § 68 Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být
uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v této textové
části zadávací dokumentace. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li
zadavatel v této textové části zadávací dokumentace jinak. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením § 69
Zákona. Nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí
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být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné
zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odstavec (6) Zákona. Obálka s nabídkou bude označena nápisem „NEOTVÍRAT“.
4.1.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dnem a
hodinou 20.7.2015 v 14 00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání
nabídky.

4.2.

Místo pro podání nabídek
Nabídky doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím
držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem
v pracovní dny od 9 00 hod. do 16 00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10 00 hod.
Nabídky se podávají na adrese zadavatele - Městská část Velká Chuchle na adrese: U Skály 262/2, 159 00 Praha
5 - Velká Chuchle - v pracovní dny od 8 00 hod. do 14 00 hod. Nabídky bude přebírat paní Olga Legnerová –
sekretariát MČ nebo jí pověřená osoba.

4.3.

Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením § 43 Zákona na 3 měsíce po ukončení lhůty pro
podání nabídek. Do uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán.

5.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
5.1.

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu.

5.2.

Název veřejné zakázky
Demolice objektu družiny

5.3.

Místo plnění veřejné zakázky
Česká republika, Praha - Velká Chuchle.

5.4.

Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatelem předpokládané zahájení plnění předmětu veřejné zakázky od 27.7.2015 a dokončení předmětu
veřejné zakázky nejpozději do 17.8.2015.

5.5.

5.6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH

do 500 000,- Kč

Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na kompletní provedení demolice objektu družiny ZŠ Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha 5 - Velká Chuchle.
Demoliční práce a související služby budou provedeny v rozsahu a podle:



Projektové dokumentace s názvem: "Demolice objektu družiny ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle"
vypracovaná spol. JAŇÁK - Projektování, se sídlem, Slezská 136, Praha IČ: 42244633, v červnu 2015.

s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické
charakteristiky a požadavky na provedení prácí, a současně dodávky a služby související s těmito pracemi, jejichž
prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen PROJEKT).
Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací dodávek a činností:
Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny, a
to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkaze výměr samostatnými položkami. Dodavatel zahrne ocenění těchto
souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Zadavatel předpokládá, že provedení souvisejících
činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje),
ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.

odvoz a likvidace veškerého materiálu a stavební suti v souladu se zákonem o odpadech;

doložení dokladů o likvidaci odpadů;

celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím (zahrnuje kompletní a úplné vyčistění
stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu nebo do stavu před zahájením
realizace).

Demoliční páce lze vzhledem k charakteru objektu provádět pouze v pracovních dnech od 8:00 do 18:00
hod a o víkendu od 10:00 do 16:00.

5.7.

Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
5.7.1.

Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a
s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Dodavatel je
povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny
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5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.
5.7.9.

5.7.10.
5.7.11.

5.7.12.

6.

Objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit
Objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
Dodavatel je povinen zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým v dostatečném rozsahu.
Dodavatel se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Objednatelem budou použity
pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy.
Dodavatel se bezvýhradně zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu deseti let po skončení plnění předmětu veřejné
zakázky.
Dodavatel bude chránit majetek Objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu
Objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy. Způsobí-li Dodavatel při provádění prací škodu na majetku Objednatele, bude
zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného
plnění z příslušné pojistky Dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i
na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
Dodavatel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí Objednatele. Zhotovitel
odpovídá za to, že jakékoliv věci Objednatele nebudou dodavatelem ani jeho výkonnými pracovníky
odcizeny, zničeny nebo zneužity. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto
povinností seznámeni.
Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval okolí stavby,
a to zejména hlukem, zápachem či chybnou organizací práce. Při plnění povinností ze smlouvy bude
dodavatel provádění jednotlivých dodávek koordinovat s potřebami objednatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zredukovat objem prováděných prací.
Dodavatel je povinen při plnění sjednaném smlouvou provádět nutná opatření proti vzniku požáru,
havárie rozvodů elektrické energie případně vodovodního řadu a zabezpečit veškeré své činnosti
tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZ, hygieny práce, protipožární ochrany a hygieny
životního prostředí.
Dodavatel se zavazuje s veškerým svým odpadem nakládat jako jeho původce.
Dodavatel se zavazuje uzavřít a mít v platnosti po celou dobu smluvního vztahu mezi dodavatelem a
objednatelem pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě. Požadovaná minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě činí 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost.
Vyvstane -li během stavby nečekaný problém, bude řešen smluvními stranami operativně s ohledem
na provoz a podmínky zařízení.

Rozsah kvalifikace dodavatele a způsob prokázání splnění kvalifikace:
Požadavky zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace jsou součástí Kvalifikační dokumentace.

7.

Údaje o hodnotících kritériích:
Zadavatel zvolil základní kriterium pro zadání veřejné zakázky podle nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče,
který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k základnímu hodnotícímu kritériu nejnižší nabídková cena následující údaje a
doklady:



Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její
příloha.

7.1.

Způsob hodnocení nabídek
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.

7.2.

8.

Výběr nejvhodnější nabídky
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude obsahovat nejnižší
nabídkovou cenu.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
8.1

Základní cenová ujednání
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Nabídková cena bude zpracována jako cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace včetně DPH při dodržení doby plnění. Nabídková cena bude v nabídce
zpracována v souladu s obchodními podmínkami. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná
a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Do sjednávané ceny za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně
DPH zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně
inflačních) během celé doby provádění díla. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková
cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací
dokumentaci.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

4 (celkem 6)

Městská část Praha - Velká Chuchle

8.2

Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny
8.2.1.
8.2.2.

9.

Zadavatel jako podmínku soutěže požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové
ceny a to oceněním výkazu výměr, který je součástí PROJEKTU.
Ocenění (ROZPOČET) bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek, které jsou součástí
výkazů výměr a jednotkových cen uchazeče, a to po jednotlivých položkách výkazů výměr. Tyto
jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky závazné. Do ceny jednotlivých položek zahrne
uchazeč veškeré vedlejší rozpočtové náklady, náklady práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení
díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik
a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky a dodržet
položkovou skladbu položkového výkazu výměr, který je součástí PROJEKTU. ROZPOČET bude doložen
jako součást nabídky, a to v tištěné a elektronické podobě na CD.

Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty.

10.

Platební podmínky:
Platební podmínky jsou součástí obchodních podmínek pro zpracování nabídky, které tvoří součást Výzvy jako její příloha.

11.

12.

Obchodní podmínky:
11.1.

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou konceptu smlouvy obligatorního
charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů.
Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž
smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.

11.2.

Smluvní podmínky obsažené v připojeném návrhu smlouvy jsou neměnné.

11.3.

Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského Zákoníku. Takto nepodepsaná smlouva je
nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat
nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

Požadavek na poskytnutí jistoty:
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení
poskytli jistotu.

13.

Varianty nabídky:
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

14.

Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bez udání důvodu.

15.

Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
15.1.
15.2.

Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.
Požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je podání nabídky v českém jazyce. Nabídka bude
zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

15.3.

Nabídka musí dále obsahovat v souladu s ustanovením § 68 odst. (3) zákona:
a)

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dodavatele, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
Uchazeč v nabídce doloží čestné prohlášení, ze kterého budou vyplývat skutečnosti požadované v
ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou
uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. V
případě, že žádný statutární orgán nebo člen statutárního orgánu uchazeče v uvedeném období nebyl v
pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, uvede tuto skutečnost v čestném
prohlášení.

b)

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, doloží v nabídce seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

c)

Čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů, v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem
jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.

15.4.

Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je číslování jednotlivých listů nabídky nepřetržitou
vzestupnou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů
nabídky, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby
podle obchodního či občanského Zákoníku.

15.5.

Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je písemný souhlas s právem zadavatele zveřejnit
náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu
zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím. Další zadávací
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podmínkou zadavatele je předložení takovéhoto souhlasu v nabídce a jeho podpis oprávněnou osobou uchazeče
v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku.
15.6.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:









15.7.

krycí list nabídky;
obsah nabídky;
doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů;
doklady o prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
doklady požadované zákonem podle ustanovení § 68 odst. (3) zákona;
podepsaný návrh smlouvy;
další doklady uchazeče podle Zákona či požadavků zadavatele jinde neuvedené případně další doklady a
informace, které uchazeč považuje ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za relevantní;
poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení. Případné úpravy zadávací
dokumentace budou provedeny v souladu se Zákonem.

Samostatné přílohy Výzvy
Příloha č. 1

Kvalifikační dokumentace včetně příloh (v tištěné podobě)

Příloha č. 2

Obchodní podmínky v podobě smlouvy o dílo (v tištěné podobě - zabezpečené)

Příloha č. 3

Projektová dokumentace s názvem: "Demolice objektu družiny ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle" vypracovaná
spol. JAŇÁK - Projektování, se sídlem, Slezská 136, Praha IČ: 42244633, v červnu 2015.
s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické
charakteristiky a požadavky na provedení prácí, a současně dodávky a služby související s těmito pracemi, jejichž
prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen PROJEKT)
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