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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

Statutární město Děčín
Jaroslav Hrouda, primátor města
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
00261238
CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Petra Šivrová
+420 412 593 213, petra.sivrova@mmdecin.cz

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Petru Šivrovou,
e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 213.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídek účastníků (dále jen „Zadávací dokumentace“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
ZZVZ a tato Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek ve smyslu § 53 odst. 1 ZZVZ.
Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho
prováděcími předpisy.

2. PŘEDMĚT, DRUH, KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Obecné vymezení předmětu plnění
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním uchazečem, na základě které
budou uzavírány smlouvy (resp. objednávky) na jednotlivé opravy komunikací v Děčíně. Jednotlivé
opravy, místo a rozsah prací bude specifikován objednatelem v písemných objednávkách dle
aktuálních potřeb a požadavků zadavatele.
Výspravy litým asfaltem (dále jen LA) spočívají:
- v odstranění LA krytu tl. 30 mm (odvoz a likvidace),
- odstranění podkladu do tl. 5 cm (odvoz a likvidace),
- vyrovnání - pokládka podkladu B 20 do tl. 5 cm,
- pokládka mezivrstvy – papírová lepenka,
- pokládka litého asfaltu tl. 30 mm (MA 8V, příp. MA 11V)
- ošetření pracovní spáry mezi novým a starým asfaltem,
- zdrsňující posyp stejnorodým křemičitým pískem,
- zaválečkování ručním železným válečkem.

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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Při provádění prací je nutné dodržovat příslušná ustanovení ČSN 73 6122, Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací (dále jen TKP), kapitola 8 – Litý asfalt.
Na použité materiály budou dodávány prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o všech
předepsaných zkouškách.
Opravy budou probíhat za provozu, dopravu bude řídit zhotovitel na vlastní náklady.

2.2. Druh veřejné zakázky
Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis

CPV

Práce na údržbě silnic

45233141-9

Stavební úpravy pro komunikace

45233100-0

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

45233000-9

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 10 000 000,- Kč bez DPH.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1

Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Předpokládané zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy.
Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, která činí 48 měsíců, nebo do vyčerpání celkové
ceny plnění ve výši 10 000 000,- Kč bez DPH.
4.2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky budou místní komunikace na území a ve vlastnictví statutárního
města Děčín.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu rámcové dohody. Obchodní podmínky
stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným
způsobem měněny. Následné uzavření smlouvy bude probíhat elektronicky.
Obchodní podmínky tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

6. KVALIFIKACE
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
a) splnění základní způsobilosti stanovená v § 74 ZZVZ,
b) splnění profesních způsobilosti stanovené v § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ,
c) splnění technické kvalifikace stanovené v § 79 ZZVZ.
Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této Zadávací dokumentaci.

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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6.1 Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za
pomoci čestného prohlášení (Příloha č. 1), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci
požadovanou zadavatelem splňuje.
Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena rámcová dohoda bude
dokládat všechny doklady, kterými je prokazována kvalifikace v elektronické podobě – tyto musí
být buď originály či ověřené kopie (tzn. elektronicky podepsané vydavatelem takového dokladu či
autorizované konverze).
Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.

6.2 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni
k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2
ZZVZ.

6.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci
systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
(totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

6.4 Forma dokladů o kvalifikaci
Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Doklady o kvalifikaci podle uvedených doporučení,
přičemž dodavatel může využít vzory dokladů předané v přílohách Zadávací dokumentace. Veškeré
doklady o kvalifikaci musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce. Doklady vyhotovené v
jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo
slovenského jazyka.

6.5 Základní způsobilost
Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 ZZVZ.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní
způsobilost požadovanou Zadavatelem.
Před podpisem smlouvy vítězný účastník předloží originál dokladu (ČP) v elektronické podobě.

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

6.6 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm a) ZZVZ předložením
čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou
profesní způsobilost požadovanou Zadavatelem.
Před podpisem smlouvy vítězný účastník předloží originály dokladů v elektronické podobě:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

6.7 Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. a), c) a
e) ZZVZ předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje příslušnou profesní způsobilost požadovanou Zadavatelem.
A. Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel tak, že předloží:
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, předloží-li seznam minimálně 2 významných zakázek
o řádném plnění stavebních prací v rozsahu jedné stavby. Bude specifikováno, že se jednalo
o výstavbu nebo opravu komunikace certifikovaným materiálem (litým asfaltem) v minimálním
finančním objemu 500 000 Kč bez DPH.
Tento seznam musí být doložen osvědčením, které bude zahrnovat cenu, dobu a místo stavebních
prací. Z osvědčení musí jasně vyplývat, kdo tento doklad vystavil včetně datumu vystavení.
B. Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokáže dodavatel tak, že předloží:
Čestné prohlášení (Příloha č. 4), že osoby odpovědné za provádění prací, splňují požadavky na
vzdělání a odbornou kvalifikace takto:
stavbyvedoucí


minimálně 5 let praxe v oboru výstavby nebo opravy pozemních komunikací certifikovaným
materiálem (litým asfaltem).

C. Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ prokáže dodavatel tak, že předloží popis
technického vybavení a bude mít zajištěno:
 výrobu asfaltové směsi dle požadavku objednatele a v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a
TKP,
 odebírání vzorků a kontrolní zkoušky dle TKP, kap. 8, 8.5 a dále zajištěnou zkušební laboratoř
dle TKP, kap. 8, 8.5.,
 stroje potřebné k výspravám dle příslušných TP a TKP,

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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k dispozici přepravník certifikovaného materiálu (litého asfaltu),
k dispozici personální obsazení při opravách komunikací dle TKP, kap. 8, článek 8.3.3.

V případě vlastnictví technického zařízení čestné prohlášení o vlastnictví daného technického zařízení
podepsané oprávněnou osobou za dodavatele či jeho jménem jednat.
V případě externí spolupráce smlouvou o budoucí spolupráci s dodavatelem. Taková smlouva bude
podepsána oběma smluvními stranami.
Před podpisem smlouvy vítězný účastník předloží originály dokladů prokazující technické kvalifikační
předpoklady v elektronické podobě.

6.8 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
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 podle 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) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované
kritérium kvalifikace vztahuje.

7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ
Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději
však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne
dodavateli pomocí elektronického nástroje vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních
dní od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického
nástroje.

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na
zadávání veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.
Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez
jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

8. KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle
nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena je jediným kritériem hodnocení.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší jednotkovou cenou v Kč bez DPH za 1 m² opravené
vrstvy komunikace certifikovaným materiálem (litým asfaltem).
S ohledem na množství finančních prostředků zadavatele na správu pozemních komunikací zadavatel
stanovuje, že účastníci musí podat nabídkové ceny v maximální výši 1500 Kč/m². V případě, že
účastník podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení
vyřazena.
V případě rovnosti nabídky bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, kdy lépe hodnocena bude
nabídka podaná dříve.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.
Jednotková cena musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné
zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné
zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.
Plnění této veřejné zakázky bude zadáno tomu účastníkovi, jehož nabídka splnila požadované
kvalifikační předpoklady a podal nabídku s nejnižší jednotkovou cenou.

10. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu trvání
rámcové dohody se započtením veškerých nákladů, prací, dodávek a činností, rizik, zisků a finančních
vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami, uvedenými v této Zadávací dokumentaci a jejich
přílohách.

11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ČLENĚNÍ NABÍDKY
11.1. Forma nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla rozdělena do souborů pojmenovaných tak, aby bylo
zřejmé, který soubor obsahuje kvalifikační doklady, obchodní podmínky, vlastní nabídku apod.
Nabídka musí obsahovat:
 návrh rámcové dohody vytvořený v souladu s Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace podepsaný
zástupcem dodavatele podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo
osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat dodavatele. V případě osoby
oprávněné zastupovat dodavatele musí být její plná moc součástí nabídky,
 doklady o kvalifikaci účastníka.

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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11.2. Podání nabídky
Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického
nástroje dostupného na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/. Podává-li účastník nabídku
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu
s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí dne 22.7.2019 v 10:00 hodin.
Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.
Nabídku podává statutární zástupce popř. osoba oprávněná za dodavatele jednat - u odeslané
nabídky bude připojen elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány
statutárním zástupcem v listinné podobě).
Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto dodavatel odešle (podá nabídku)
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele. Při tvorbě nabídky
je možné využít přiložených formulářů v příloze zadávací dokumentace.

12. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
12.1. Lhůta pro podání nabídek
Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 22.7.2019 do 10:00 hodin.

12.2. Otevírání obálek
Otevírání elektronických nabídek proběhne
dne 22.7.2019 ve 10:30 hod.
Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou
řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu
zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.
Vzhledem k tomu, že budou přijímány pouze nabídky v elektronické podobě podávané
prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti
účastníků.

13. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci svými
nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí
120 dnů.

14. VYLOUČENÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

15. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ DLE § 105
ZZVZ
Zadavatel připouští, aby účastník zadal část této veřejné zakázky poddodavateli. Zadavatel požaduje,
aby účastník ve své nabídce specifikoval části stavebních prací veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.
Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém společně s uvedením druhu
prací a věcného podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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Pořadové číslo
poddodavatele

Poddodavatel (obchodní
firma/název/jméno a příjmení)

IČO

Věcný podíl poddodavatele
na plnění veřejné zakázky

1.
2.
…
až x
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V
takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou
část této veřejné zakázky jakémukoliv poddodavateli následně zadat. Případná výměna
poddodavatelů musí být odsouhlasena zadavatelem (objednatelem).

16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001946.

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - Formulář - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 - Formulář - Čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti dle § 74
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - ČP stavbyvedoucí
Příloha č. 5 - Návrh rámcové dohody

Výspravy místních komunikací litým asfaltem.
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