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1 ÚDAJE O ZADAVATELI
1.1 Základní údaje
Oficiální název zadavatele

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Sídlo

Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

Datová schránka

ymkj9r5

IČO

75010330

DIČ

CZ75010330

Telefonní spojení

+420 267 081 111

Internetové stránky

http://www.szu.cz

Bankovní spojení

1730101/0710

Bankovní ústav

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

(dále též „zadavatel“ či „SZÚ“)

1.2 Statutární orgán
Statutárním orgánem zadavatele a osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících
s touto veřejnou zakázkou je Ing. Jitka SOSNOVCOVÁ, ředitelka SZÚ.

1.3 Kontaktní osoby
Pověřenou osobou zadavatele pro průběh výběrového řízení souvisejícího s touto veřejnou
zakázkou je Ing. Oldřich TUTTER (telefon: +420 267 082 621, e-mail: oldrich.tutter@szu.cz).
Kontaktní osobou za uživatele je RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D. (+420 515 577 534,
724 192 208, rehurkova@chpr.szu.cz)
Zadávací dokumentace je uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, a to na webových
stránkách zadavatele (http://www.szu.cz/verejne-zakazky).

1.4 Použité ekvivalentní pojmy
Zakázka je ekvivalentním pojmem pro dodávku. Zadavatel zakázky je ekvivalentním pojmem
pro objednatele. Uchazeč (či dodavatel) je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele.
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2 NÁZEV A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Název veřejné zakázky
SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností č. 001, 003 a 301 BRNO.

2.2 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je:
provedení rekonstrukce stávající místnosti skladu prádla a vybudování nové laboratoře pro

stanovení prvků a jejich specií v potravinách pomocí analytické techniky– ICP-MS (m. č. 001)
včetně vybavení a montáže laboratorního nábytku; rekonstrukce sociálního zázemí (m.č.003)
a rekonstrukce stávající laboratoře pro stanovení organických látek v potravinách metodou plynové

chromatografie (m.č.301) včetně vybavení a montáže laboratorního nábytku na Státním
zdravotním ústavu - Centru zdraví, výživy a potravin v Brně dle projektové dokumentace
(autor: Ing. Petra Nováková1) uvedené v příloze č. 1 k zadávacím podmínkám;
Zakázka obsahuje:


provedení stavebních a řemeslných prací specifikovaných v projektové dokumentaci
(Příloha č.1), a to: rekonstrukci podlah, položení antistatické podlahy a dlažby, úpravy vnitřních
povrchů, provedení obkladů, výměnu oken, výměnu radiátorů, úpravu dveří, rekonstrukci
stropů a

osvětlení,

osazení vzduchotechniky

a klimatizace, kontrolu

elektroinstalace

a elektroinstalační práce, slaboproudé rozvody, drobné stavební úpravy, demontáž a montáž
digestoře, demontáž starých rozvodů plynu a přípravu pro provedení nových, vybudování
přístřešku pro venkovní zásobník plynu, bourací, terénní, zednické, sádrokartonářské, malířské
a natěračské práce;


dodávku, dopravu a montáž laboratorního nábytku, zařizovacích předmětů včetně sedacího
nábytku tvořících funkční celek - konkretizovaných projektovou dokumentací, výkazem výměr
a položkově definovaných v popisu standardů (viz Příloha č. 1.). Vybavení musí být v souladu
s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast uvedených v popisu standardů.

Součástí plnění je rovněž:
1

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
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odvoz a uložení odpadů, uvedení staveniště do původního stavu, úklid,
v požadované kvalitě a jeho předání zadavateli,

zhotovení

díla

zhotovení dokumentace skutečného provedení

díla autorizovanou osobou a její předání zadavateli ve třech vyhotoveních, provedení zkoušky
těsnosti (topení), provedení tlakové zkoušky (voda) předání veškerých dokladů k předávacímu
řízení, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály dodávky, doklad o řádném
uložení odpadů, zápisy o úspěšném provedení tlakové zkoušky, rozvodů vody, ÚT, těsnosti
kanalizace, provozní zkoušky klimatizace, revize elektroinstalace, atd. Podrobnější informace o
rozsahu prováděných prací a použitého materiálu jsou specifikovány ve výkazu výměr
připraveného na doplnění. Výkaz výměr připravený k doplnění a ocenění je přílohou č. 6 této
zadávací dokumentace.
Uchazeč se seznámí na místě se stavem a rozsahem požadovaných stavebních a řemeslných prací,
zázemím a prostorem pro vybavení.

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement
Vocabulary – „CPV“)
V souladu s Nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, o společném slovníku pro veřejné
zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, o postupech
při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV, byla stanovena následující klasifikace CPV
v souladu s hlavním slovníkem, který je součástí výše uvedeného nařízení komise, a to:
Kód CPV
45000000-7
39180000-7

Popis
Stavební práce
Laboratorní nábytek

2.4 Zadávací dokumentace
Veškeré informace uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je každý ze zájemců povinen
respektovat, a to v plném rozsahu, při zpracování své nabídky a akceptovat je. Neakceptování
některého z požadavků zadavatele uvedeného v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách
bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení zájemce z další účasti
v zadávacím řízení.
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Během stavby nebudou připuštěny vícenáklady, vyjma vícenákladů, které nebyly známy před
zahájením prací a vyplynuly ze stavebně technického stavu, který byl zjištěn po odkrytí konstrukcí
v průběhu prací.

2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky, která je zároveň i limitní cenou,
činí 900 000,- Kč bez DPH (tj. 1 089 000,- Kč vč. DPH).

3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Doba plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky bude realizováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel stanovuje
jako předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky 60 kalendářních dní od
podpisu smlouvy, avšak nejpozději do 15. 10.2013 tj. termín pro předání a akceptaci
výsledného díla ze strany zadavatele). Tento termín je zároveň termínem limitním. Limitním
termínem ukončení díla se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín
dokončení plnění. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení, který předchází tomuto
dni, avšak nikoliv den, který po tomto dni následuje.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky:
Státní zdravotní ústav, p. o.

Centrum zdraví, výživy a potravin (pracoviště Brno), Palackého 3a,
612 42 Brno
Přístup do objektu (místa plnění):
Po- Pá: 7:00 – 16:00

3.3 Omezující podmínky pro realizaci veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení
a podepsáním smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit
uchazečem navržený předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.
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4 KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 27 a § 50 a násl. zákona o veřejných zakázkách
v nabídce prokázat splnění požadavků kvalifikace.

4.1 Pravost a stáří dokladů
Nestanoví-li zákon o veřejných zakázkách či tato zadávací dokumentace jinak, předkládá uchazeč
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel v souladu s ustanovením § 57 odst. 1
zákona o veřejných zakázkách požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením § 57 odst. 2
zákona o veřejných zakázkách nesmějí být doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku starší devadesáti (90) kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.

4.2 Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:


splní základní kvalifikační předpoklady,



splní profesní kvalifikační předpoklady,



předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku,



splní technické kvalifikační předpoklady.

4.2.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč/zhotovitel (podle ustanovení § 53 zákona
o veřejných zakázkách),
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
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statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče,
i)

který

nebyl

v

posledních

3

letech

pravomocně

disciplinárně

potrestán,

či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li
podle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce – Správy sociálního zabezpečení [písm. h)],
d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), i) a j)] – uchazeč může využít návrh čestného
prohlášení, který je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Výpis z evidence

Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu a potvrzení Správy
sociálního zabezpečení musí být vždy přílohou zmíněného čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

4.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží (dle ustanovení § 54
písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách):
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (vymezeném v podkapitole 2.2 této zadávací
dokumentace), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (vymezeném v podkapitole 2.2 této zadávací
dokumentace), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

4.2.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku uchazeč předloží čestné
prohlášení dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče či jeho jménem.

4.2.4 Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží (dle ustanovení
§ 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách):
Seznam provedených významných zakázek provedených dodavatelem v posledních pěti
(5) letech včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto významných zakázek; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění obdobných zakázek a musí obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto zakázky provedeny řádně, odborně a komplexně v rozsahu prací a
dodávek globálně uvedených v bodě 2. 2. této zadávací dokumentace.
Technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona splní dodavatel, který předloží
doklady prokazující shodu všech položek předmětu veřejné zakázky souvisejících s vybavením
a instalací laboratorního nábytku a zařizovacími předměty vydané podle obecně závazných
právních předpisů příslušnými orgány veřejné správy nebo autorizovanými osobami, a to zejména
osvědčení vydaná podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.4.1 Seznam významných zakázek
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu jím
provedených významných zakázek s předmětem plnění, jako je předmět plnění veřejné
zakázky (bod 2.2. této zadávací dokumentace), poskytnutých v posledních pěti (5) letech.
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Uchazeč musí prokázat, že v posledních pěti (5) letech realizoval (tj. řádně a úplně
dokončil) minimálně pět (5) významných zakázek s předmětem plnění rekonstrukční
stavební práce laboratoří včetně vybavení novým laboratorním nábytkem, jeho
montáží a připojení příslušných médií tvořících funkční celek.
Významnou zakázkou se rozumí zakázka, jejíž celková hodnota přesáhla 450 000,- Kč
bez DPH, kde minimálně 30 % ceny zakázky tvoří dodávka laboratorního nábytku.
Seznam musí obsahovat minimálně tyto údaje:


název, popis předmětu plnění a finanční hodnota zakázky v Kč bez DPH; vč. informace o ceně
dodávky laboratorního nábytku;



místo a termín realizace zakázky (OD – DO);



údaj o tom, že práce byly provedeny řádně a odborně;



údaje o objednateli zakázky včetně kontaktních údajů na pracovníky objednatele (pro možnost
ověření uvedených skutečností).

Tyto údaje ve formě osvědčení musí být podepsány odpovědným pracovníkem objednatele.

4.2.4.2 Předložení osvědčení prokazující splnění norem v tabulce 1a) a čestná
prohlášení potvrzující shodu s normami v tabulce 1b)

Tabulka 1a)
ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu
komorovou metodou

nebo
ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu
metodou plynové analýzy
ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební
metody
dle požadavků směrnice 2006/95/ES (73/23/EHS) a 2004/108/ES (89/336/EHS) pro
laboratorní stoly (doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly s rozvody).
ČSN EN 14727 Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře - Požadavky a metody
zkoušení
ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních
objektech - Oddíl 713: Nábytek
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Tabulka 1b)
ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci

4.3 Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem2
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu,
je podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě
povinen zadavateli předložit:
a) doklady

prokazující

splnění

základního

kvalifikačního

předpokladu

podle

ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního
předpokladu

podle

ustanovení

§ 54

písm. a)

zákona

o veřejných

zakázkách

subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí

plnění

určeného

k

plnění

veřejné

zakázky

uchazečem/dodavatelem

či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách.
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
ustanovení § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách požaduje zadavatel,
aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky (včetně přesného vymezení druhu
práce, činnosti, poskytovaného práva, věci apod.), které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.
Pokud uchazeč prokáže kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí se s ním následně podílet
na plnění předmětu veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu plnění předmětu zakázky,

2

Pod pojmem „subdodavatel“ se rozumí – viz ustanovení § 17 písm. i) zákona o veřejných zakázkách.
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v jakém byla kvalifikace subdodavatelem prokazována. Plnění příslušné části předmětu veřejné
zakázky jiným subdodavatelem není možné.

4.4 Prokázání splnění kvalifikace při podání společné nabídky více
účastníky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách
každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení
§ 50 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu
podle ustanovení § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách musí prokázat všichni
uchazeči společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele se ustanovení § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona
o veřejných zakázkách společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni, podle ustanovení § 51
odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zhotovitelé budou
vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle
předchozí věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní
předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Zadavatel zároveň požaduje, aby z předložených smluv
bylo zřejmé, jaká část veřejné zakázky bude plněna konkrétním dodavatelem (co ten bude
zajišťovat a v jakém podílu).

4.5 Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace,
nahrazuje tento výpis prokázání splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách a
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b) profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) až d) zákona
o veřejných zakázkách v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než devadesát (90) kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.
Pokud uchazeč využije možnosti uvedené v ustanovení § 127 zákona o veřejných zakázkách
a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

4.6 Prokázání splnění kvalifikace certifikátem
Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát podle ustanovení § 134 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti
stanovené v ustanovení § 139 zákona o veřejných zakázkách, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem.

4.7 Prokázání splnění kvalifikace při podání nabídky zahraničním
dodavatelem3
V souladu s ustanovením § 51 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách zahraniční dodavatel
(uchazeč) prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla,
místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem o veřejných zakázkách
a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání
nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má
být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
3

Pod pojmem „zahraniční dodavatel“ se rozumí – viz ustanovení § 17 písm. o) zákona o veřejných zakázkách.
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kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

4.8 Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu
dodavatelů
Zadavatel přijme (v souladu s ustanovením § 143 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách) výpis
ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě
příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského
hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou
unií nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté platí obdobně. Zadavatel však
může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele
pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve
státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční
dodavatel prokázal splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 odst. a) až d) zákona o veřejných
zakázkách, nebo
c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách,
nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, který nesmí být starší tří (3)
měsíců a je platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace
podle výše uvedeného, popřípadě splnění její příslušné části. Zadavatel požaduje vedle výpisu
ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu předložit rovněž doklady prokazující splnění
kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona o veřejných zakázkách.
SZÚ Praha – Rekonstrukce a vybavení místností č.001, 003 a 301 BRNO
Strana 16 z 25

5 POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění na cenu bez daně z přidané
hodnoty (DPH), výši sazby DPH v [%], vyčíslenou výši DPH v Kč a nabídkovou cenu včetně DPH
(uchazeči využijí přílohu č. 3).
Nabídková cena předložená uchazečem (viz níže uvedená tabulka) musí být stanovena jako cena
nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady uchazeče nutné pro realizaci předmětu veřejné
zakázky. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků. Cena obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků.
Tabulka 1 - Nabídková cena

Položka

Cena bez DPH

Výše DPH [%]

Výše DPH v Kč

Cena vč. DPH

CELKEM

5.1 Překročení nabídkové ceny
Nabídková cena nesmí převýšit maximální hodnotu veřejné zakázky, která je zároveň cenou limitní.

6 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

7 JISTOTA
Zadavatel nevyžaduje, aby uchazeči poskytli k zajištění plnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistinu podle ustanovení § 67 zákona o veřejných zakázkách.

8 NABÍDKA
8.1 Obecné požadavky
1. Nabídky musí být podávány písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem
a podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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2. Nabídky mohou být doručeny doporučeně prostřednictvím poštovní služby nebo předány
osobně do podatelny zadavatele, a to v řádně uzavřené obálce s viditelným označením
„Veřejná zakázka – Rekonstrukce a vybavení místností č. 001, 003 a 301

BRNO – NEOTVÍRAT!“. Obálka musí rovněž obsahovat kontaktní adresu uchazeče, na
níž by bylo možné nabídku vrátit včetně vyrozumění dle ustanovení § 71 odst. 6 zákona
o veřejných zakázkách.
3. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce a podepsána na krycím
listu osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Vzor Krycího listu
nabídky je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
4. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu šesti (6) měsíců ode dne uplynutí lhůty
pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není
oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout
součinnost v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
5. Uchazeč předloží nabídku v jednom (1) vyhotovení. Veškeré listy nabídky budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky. Všechny výtisky budou čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny listy nabídky budou
očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Kompletní nabídka bude dále předložena jednou
(1x) v elektronické podobě (plně identické s listinnou verzí) na CD/DVD zabezpečeném
proti dalšímu zápisu (CD/DVD bude označeno názvem uchazeče a názvem veřejné
zakázky).
6. Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické
podobě, a to ve formátu *.DOC, *.DOCX a nebo jiném formátu kompatibilním
s MS Office 2003. Uchazeč závazně použije návrh smlouvy uvedený v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace. Z případných doplnění nesmí

zadavateli vyplynout takové

povinnosti, které by ho stavěly do nevýhodného postavení či by upravovaly znění smluvních
podmínek v jeho neprospěch. Případná doplnění a změny v uvedeném návrhu smlouvy
o dílo musí být provedeny pomocí nástroje MS Office Word „Sledování změn“ tak, aby
zadavateli bylo zřejmé, jaké změny ve znění návrhu smlouvy o dílo byly uchazečem
provedeny.
7. Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou
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v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
8. Náklady na vypracování nabídek nebudou zadavatelem hrazeny, včetně případu zrušení
výběrového řízení či nevybrání žádné z nabídek. Zadavatel nebude vracet nabídky došlé
ve stanovené době.
9. Podle ustanovení § 69 zákona o veřejných zakázkách může uchazeč podat pouze jednu (1)
nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti v zadávacím řízení.

8.2 Složení nabídky
Nabídka musí obsahovat všechny níže uvedené části. Nabídky, které nebudou splňovat všechny
body podmínek zadání a zadávací dokumentace nebudou hodnoceny a posuzovány. Tyto nabídky
budou vyloučeny z další účasti v zadávacím řízení.
Nabídka bude řazena v následujícím pořadí:
a) Krycí list nabídky;
b) Podepsaný návrh smlouvy;
c) Prohlášení;
d) Doklady podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách;
e) Ostatní doklady.

8.2.1 Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu použije uchazeč závazně vzor uvedený v příloze č. 3 této zadávací
dokumentace. Krycí list musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem výběrového řízení
budou uchazečem v této části nabídky předloženy úředně ověřené kopie listin s tímto pověřením.
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8.2.2 Podepsaný návrh smlouvy
Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy o dílo vypracovaný v souladu s ustanoveními
§§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. U společné nabídky více dodavatelů bude
návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky, pokud nebyl účastníky sdružení zvolen
reprezentant sdružení oprávněn podepsat návrh smlouvy sám.
Návrh smlouvy musí splňovat požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Uchazeč závazně použije návrh uvedený v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Z případných doplnění nesmí zadavateli vyplynout takové povinnosti, které by ho stavěly
do nevýhodného postavení či by upravovaly znění smluvních podmínek v jeho neprospěch. Pokud
návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude toto
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z dalšího posuzování a hodnocení.

8.2.3 Prohlášení
Nabídka uchazeče bude obsahovat následující prohlášení:


prohlášení uchazeče, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky,
že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci a že se soutěžními podmínkami
souhlasí a respektuje je,



prohlášení uchazeče o počtu stránek předložené nabídky.

8.2.4 Doklady podle ustanovení § 68 odst. 3
Součástí nabídky musí být rovněž dokumenty uvedené v ustanovení § 68 odst. 3 zákona
o veřejných zakázkách:


seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech (3) letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele;



má-li uchazeč (dodavatel) formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek;



prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
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8.2.5 Ostatní doklady
Součástí nabídky budou dále doklady prokazující splnění požadavků a podmínek zadavatele
vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky (doklady k prokázání kvalifikace: základní
kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady)
a dále kopie pojistné smlouvy.

8.2.5.1 Pojistná smlouva
Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy (platné ke dni podání nabídky uchazečem4), jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem
pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč. Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen
prokázat splnění této podmínky způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, je oprávněn
je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne
(např. čestným prohlášením, že uchazeč – v případě získání veřejné zakázky – předloží pojistnou
smlouvu s výše uvedeným limitem plnění před podpisem smlouvy).

8.2.6 Požadavky na dodavatele
Jedná se o provedení rekonstrukce 3 místností (m.č. 001, 003 a m.č. 301) specifikované
v těchto zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci

(příloha č. 1), včetně dodávky

a montáže požadovaného vybavení.


Dodavatel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor
pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb zaměstnanců a návštěvníků SZÚ. Po
dokončení prací a předání díla zajistí dodavatel kompletní úklid.



Veškeré materiály budou dodavatelem primárně předloženy jako vzorky a před použitím
odsouhlaseny zadavatelem včetně nábytku – bude provedena kontrola souladu s „popisem
standardů“ a projektovou dokumentací (viz příloha č. 1).



Dodavatel zajistí předání veškerých dokladů k předávacímu řízení, tzn. atesty a prohlášení
o shodě na použité materiály dodávky, doklad o řádném uložení odpadů, zápisy

4

V případě, že platnost předložené pojistné smlouvy skončí před uplynutím doby, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (viz
podkapitola 8.1 této zadávací dokumentace), požaduje zadavatel před případným podpisem smlouvy o dílo předložit originál nebo
ověřenou kopii platné pojistné smlouvy.
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o úspěšném provedení tlakové zkoušky rozvodů vody, těsnosti kanalizace, provozní zkoušky
klimatizace, revize elektro, plynu atd.


Pracovníci dodavatele se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště a po
vymezených přístupových a zásobovacích cestách.



Pracovníci dodavatele včetně jeho příp. subdodavatelů budou mít povinnost identifikace
(označení pracovního oděvu).



Dodavateli bude v budově SZÚ vyčleněno WC a prostor pro uložení osobních věcí.



Zadavatel požaduje záruku minimálně:
–

36 měsíců na veškerý kancelářský a laboratorní nábytek

–

60 měsíců na veškeré stavebně rekonstrukční práce včetně použitého materiálu

8.3 Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídku lze podat ode dne následujícího po dni, kdy zadavatel uveřejnil tuto zadávací
dokumentaci, včetně všech jejích příloh. Konečný termín pro podání nabídky je zadavatelem
stanoven na 18. 7. 2013, a to nejpozději do 12:00 hodin.
Uchazeči mohou své nabídky doručit ve stanoveném termínu doporučenou poštou nebo osobně na
sekretariát zadavatele, který slouží i jako podatelna – pracoviště Brno a to v úředních hodinách (tj.
v pracovní den mezi 9:00 a 14:00 hod) na adresu:
Státní zdravotní ústav
Centrum zdraví, výživy a potravin
Palackého 3a
612 42 Brno

8.4 Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 18. 7. 2013 od 12:15 hodin v knihovně Centra zdraví, výživy
a potravin - brněnského pracoviště zadavatele.
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Otevírání obálek se mají právo podle ustanovení § 71 zákona o veřejných zakázkách účastnit
uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby,
o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou
účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden (1) zástupce každého z uchazečů.
Pokud tento zástupce není statutárním orgánem uchazeče, musí být vybaven plnou
mocí, která ho bude opravňovat k jednání jménem nebo za uchazeče. Zástupci smějí být přítomni
toliko otevírání obálek, následný proces hodnocení jednotlivých nabídek bude probíhat neveřejně.

9 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky předložené v termínu pro podání nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 a § 79
zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena.

9.1 Způsob hodnocení
Nabídky budou hodnoceny bodovou metodou. Celková cena nabízeného plnění v Kč bez DPH
bude hodnocena tak, že nabídce s nejnižší cenou se přidělí 100 bodů. Bodové hodnocení ostatních
nabídek se vypočítá jako stonásobek poměru nejnižší cenové nabídky k hodnocené cenové
nabídce.

10 OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA
ZADAVATELE
10.1 Ostatní podmínky zadavatele
Uchazeč plně akceptuje podáním své nabídky skutečnost, že její obsah nepodléhá režimu utajení
a části nabídky nejsou důvěrné či obchodním tajemstvím a informacemi znemožňujícími práci
s nabídkou nebo pro případ práce kontrolních orgánů. Uchazeč podáním své nabídky zároveň
souhlasí se zveřejněním všech ustanovení a obchodních podmínek budoucího právního vztahu.
Jakékoliv části nabídky vytvořené uchazečem za účelem účasti ve výběrovém řízení, jež budou
poskytnuty zadavateli jako součást nabídky, mají charakter díla vytvořeného na objednávku
dle ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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10.2 Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje následující práva:


v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, a to buď na
základě podnětu uchazeče o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu
zadavatele;



ověřit si údaje o uchazečích a o jimi realizovaných zakázkách u třetích osob a ověřit si údaje
deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace;



požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich nabídkách;



uzavřít smlouvu s uchazečem umístěném v dalším pořadí dle výsledku hodnocení nabídek,
pokud odmítne uzavřít smlouvu uchazeč umístěný první v pořadí;



zrušit výběrové řízení v celém jeho průběhu z důvodů stanovených zákonem o veřejných
zakázkách;



odmítnout všechny předložené nabídky z důvodů stanovených zákonem o veřejných zakázkách.

10.3 Dodatečné informace a prohlídka místa plnění
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost musí být podána v písemné podobě. Zadavatel v souladu s ustanovením § 149 odst. 4
zákona o veřejných zakázkách akceptuje doručení žádosti prostřednictvím služby elektronické
komunikace, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Zadavatel žádá uchazeče, aby
případné písemné žádosti o poskytnutí dodatečných informací ohledně této zakázky zasílali
nejpozději do 10. 7. 2013 včetně. Tato žádost nemění význam ustanovení § 49 odst. 1 a 2
zákona o veřejných zakázkách.
Požadované informace budou zadavatelem poskytnuty na základě žádosti o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, doručené ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do 4 pracovních dní ode
dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou
zadavatelem poskytnuty současně všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a budou také uveřejněny
způsobem

umožňující

dálkový

přístup,

tj.

na

webových

stránkách

zadavatele

(viz http://www.szu.cz/verejne-zakazky). Vzhledem k charakteru předmětu plnění veřejné zakázky
a vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění je nezbytná pro zpracování nabídky, zadavatel
prohlídku místa plnění stanovil na 9. 7. 2013 v 10:00, a to před budovou SZÚ – centra zdraví,
výživy a potravin (pracoviště Brno), Palackého 3a, 612 42 Brno.
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10.4 Variantní řešení
Zadavatel tímto vylučuje variantní řešení nabídky ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 zákon
o veřejných zakázkách.

11 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (autor: Ing.Petra Nováková5) – Rekonstrukce

a vybavení místností č.001, 003 a 301


Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo



Příloha č. 3 – Krycí list



Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů



Příloha č. 5 – Prohlášení vztahující se k subdodavatelům



Příloha č. 6 - Výkaz výměr připravený k doplnění

V Praze dne 28. 6. 2013

Ing. Jitka Sosnovcová
ředitelka Státního zdravotního ústavu

5

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
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