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Výzva 
k předložení nabídky a zadávací dokumentace 

 
 
1. Úvod a název zakázky: 

 
„Projektová dokumentace – Vodovod Petkovy“ 

 

Z důvodu přípravy realizace projektu „Projektová dokumentace – Vodovod 
Petkovy“ se na vás obracíme jako na potencionálního dodavatele zakázky. 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není tato 
zakázka v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, (dále jen „ZZVZ“), zadávána postupem dle tohoto zákona, obec je 
však jako veřejný zadavatel povinna dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Celková 
nabídková cena nesmí přesáhnout částku 1 500 000,- Kč bez DPH, nabídky s 
nabídkovou cenou vyšší než 1 500 000,- Kč bez DPH nebudou akceptovány. 
 
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez 
výhrad zadávací podmínky. Zadavatel předpokládá, že uchazeč před podáním 
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v této 
výzvě a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované 
informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat 
tomuto zadání, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné 
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 
Na základě výše uvedeného Vás vyzývám k předložení nabídky. 
 
2. ldentifikační údaje veřejného zadavatele: 

 
Zadavatel: Obec Petkovy 
se sídlem: Petkovy 57, Dolní Bousov 29404 
tel:  605293372, (723743068) 
e-mail: petkovy@seznam.cz 
zastoupená:  panem Bc. Martinem Kubečkem, starostou obce 
IČO  00238414 
 
Kontaktní osoba: pan Bc. Martin Kubeček, starosta obce, tel. 605293372 
 
3. Údaje o zadávací dokumentaci: 

 
3.1. Závaznost požadavků zadavatele 
Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné 
požadavky k plnění veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto požadavky při 
zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních 
podmínek stanovených vzorovou smlouvou o dílo bude považováno za nesplnění 
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podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím 
řízení. 
 
3.2. Součásti zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci tvoří následující části:  

a) Textová část zadávací dokumentace  
b) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo 
c) Krycí list nabídky 
d) Čestné prohlášení uchazeče 
 

3.3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění  
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám (e-mailem, poštou, osobním doručením, datovou schránkou). 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje zasílání požadavků na 
dodatečné informace e-mailem na adresu petkovy@seznam.cz. 
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí 
dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní 
dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým 
byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné 
zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství obce Petkovy, neorganizuje 
zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění 
seznámí individuálně. 
 
4. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele: 

 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl 
identifikační údaje každého subdodavatele. 
 
5. Charakteristika veřejné zakázky 

 
5.1. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je obec Petkovy. 
 
5.2. Doba plnění veřejné zakázky 
a) Zahájení prací na projektu:     01. 09. 2021 
b) Předání návrhu řešení vodovodu:    01. 02. 2022 
c) Předání závěrečné zprávy IGP:     31. 05. 2022 
d) Předání kontrolního výtisku DÚR/DSP/PDPS:   30. 06. 2022 
e) Předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS: do 21 dnů od obdržení závěrečných 

připomínek zadavatele 
f) Podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:  30. 11. 2022 
 
Podmínky splnění: 
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Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení všech projektových prací a 
inženýrské činnosti vč. předání stavebního povolení v právní moci (správní poplatky 
uhradí zadavatel). 
 
 
 
 
 
5.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
5.3.1. Rozsah předmětu zakázky: 
Předmětem zakázky je zpracování kompletní projektové a inženýrské přípravy 
investora pro výstavbu vodovodu pro obec Petkovy (dokumentace musí respektovat 
požadavky Zákona o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění).  
 
 
Předmětem je tedy řešení výstavby vodovodu v obci Petkovy (pouze Petkovy, 
nikoliv Čížovky), který bude napojen z obce Dlouhá Lhota.  
 
Předmětem plnění je zejména: 
a) geodetické zaměření území dotčeného projektem 
b) vypracování návrhu řešení vodovodu, včetně řešení vodojemu a vodovodních 

přípojek k rodinným domům 
c) provedení inženýrsko-geologického průzkumu (způsob provedení viz 5.3.2. c))  
d) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb. (dále jen DÚR/DSP/PDPS) a inženýrské činnosti související se 
zpracováním DÚR/DSP/PDPS a podáním žádosti o vydání stavebního povolení 

e) součástí DÚR/DSP/PDPS bude podrobný výkaz výměr vč. podrobného 
položkového soupisu stavebních prací a dodávek v cenové soustavě ÚRS 

 
Přehled základních technických parametrů (přesnost +- 10%): 
Počet trvale bydlících obyvatel obce  315  
Počet domů k připojení na vodovod  128 
Počet domů k připojení v roce 2030   150 (odhad) 
 
5.3.2. Stručný popis předmětu zakázky: 
 
a) Geodetické zaměření území dotčeného projektem: 
V rámci provedení geodetických prací bude provedeno geodetické zaměření 
polohopisu a výškopisu oboustranné uliční čáry ve všech místech obce, kde bude 
vodovodní síť navrhována v JTSK a Bpv, zaměřeny budou i povrchové znaky ostatních 
sítí (dešťová kanalizace, kabely nn, sdělovací kabely apod.). 
Do zaměření polohopisné situace bude vložena katastrální mapa, kterou dodavatel 
pořídí od katastrálního úřadu. Do situace budou také vloženy trasy všech podzemních 
sítí ostatních správců. U těchto ostatních sítí mohou být převzaty digitalizované 
podklady od jejich správců jen v tom případě, pokud byly získány zaměřením vedení 
před zásypem, jinak musí být správci vytyčeny na místě a geodetem tyto vytyčené 
trasy zaměřeny. Geodetické zaměření bude zadavateli odevzdáno samostatně  
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2x v papírové podobě vč. seznamu souřadnic a 2x na CD v el. podobě, a to ve 
zdrojovém formátu dwg a ve formátu pdf. 
 
b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení DÚR/DSP/PDPS: 
Předmětem zakázky je vypracování DÚR/DSP/PDPS, která bude řešit vodovod obce. 
Součástí DÚR/DSP/PDPS bude i návrh trasy vodovodních přípojek vedených po 
veřejném prostranství ke všem domům v obci Petkovy. 

Projekt bude řešen v souladu s platnou ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. 
Výkresy vodovodu a ČSN souvisejících s projektováním zamýšleného vodovodu. 

Předmětem prací na DÚR/DSP/PDPS jsou inženýrské činnosti v následujícím 
rozsahu: 
- projektant zorganizuje setkání s vlastníky všech domů v obci Petkovy při veřejném 
jednání (účastnit se budou také zástupci zadavatele), vypracuje prezenční listinu 
přítomných a povede tabulkový přehled vlastníků připojovaných nemovitostí s 
aktuálními kontakty 
- k jednání projektant pozve majitele domů pozvánkou, jejíž součástí bude dotazník 
týkající se podmínek připojení objektu na vodovod  
- zhotovitel provede s každým vlastníkem domu osobně na místě průzkum nemovitosti 
(většinou v odpoledních hodinách nebo o víkendu) a projedná nejvhodnější způsob 
připojení na vodovod, tyto informace (místo a hloubka) použije pro vypracování 
projektu, originály vyplněných a podepsaných dotazníků předá se seznamem 
zadavateli 
- zhotovitel zajistí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se všemi vlastníky pozemků, které budou dotčeny trasami 
vodovodních přípojek 
- zhotovitel zajistí vypracování žádosti o vydání stavebního povolení  
- zhotovitel bude s úřady aktivně spolupracovat, zapracuje připomínky či podmínky do 
DÚR/DSP/PDPS, bude se účastnit řízení na základě plné moci, zajistí nabytí právní 
moci vydaných rozhodnutí 
- v rámci zpracování DÚR/DSP/PDPS uspořádá projektant kontrolní dny v sídle 
zadavatele (vždy, když vyvstane potřeba uspořádání ze strany projektanta či 
zadavatele), z každého kontrolního dne vypracuje projektant záznam z jednání, který 
zašle zadavateli k doplnění a schválení, pak vydá záznam za schválený a bude podle 
něj postupovat při další práci na zakázce. 
Součástí předmětu plnění je vypracování kontrolního výtisku DÚR/DSP/PDPS, který 
předá projektant zadavateli k závěrečným připomínkám (zadavatel se vyjádří do 10 
dnů), které zhotovitel následně zapracuje do projektu a vytiskne potřebný počet 
vyhotovení a rozešle k vyjádření účastníkům řízeni. Rozsah účastníků, od kterých 
bude projektant zajišťovat vyjádření k DÚR/DSP/PDPS, projedná projektant v 
předstihu na stavebním úřadu. 
c) Provedeni inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) 
Velmi důležitou součástí zakázky je provedení inženýrsko-geologického průzkumu. 
Pro objekt vodojemu a pro trasy vodovodu bude provedena kompletní inženýrská 
geologie. V případě jednoduchých a předpokládaných horninových podmínek bude 
průzkum proveden pomocí sond s rešerší dle geofondu a geologické mapy, v případě 
očekávaných zlomů a složitějších geologických podmínek bude využito geofyzikálního 
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průzkumu metodou mělké refrakční seismiky (MRS) pro zatřídění hornin a zemin. 
Projektant zajistí zpracování IGP mimo zimní měsíce. Výsledky IGP budou 
zapracovány do DÚR/DSP/PDPS. Závěrečná zpráva IGP bude vložena do 
DÚR/DSP/PDPS jako nedílná součást projektu do všech vyhotovení. 
Zatřídění hornin bude popsáno i podle již neplatné ČSN 733050. 
d) Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti dokumentace pro 
provedení stavby (DÚR/DSP/PDPS): 
Předmětem zakázky je vypracování DÚR/DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována 
v takové podrobnosti, aby mohla sloužit dodavateli k realizaci stavby.  
DÚR/DSP/PDPS bude obsahovat zejména tyto části kromě výše uvedených a 
uvedených ve vyhlášce č.499/2006 Sb.:  

- přehledné situace a podrobné situace s vyznačením poloh ostatních sítí (hlavně 
dešťové kanalizace), katastru nemovitostí, polohopisu, čísel popisných okolních 
nemovitostí, s vyznačením míst napojení budoucích vodovodních přípojek vč. 
tras veřejných částí přípojek, každá situace bude obsahovat klad listů 

- situace s rozsahem opravy dotčených povrchů 
- vzorový výkres vodovodní šachty a tabulky všech vodovodních šachet 
- vzorové příčné řezy uložení vodovod. potrubí a podkladních a asfaltových 

vrstev komunikace dle požadavku daného správce, podrobné podélné profily  
s vykreslením rozhraní hornin podle již neplatné ČSN  

- seznam připojovaných nemovitostí 
- seznam vodovodních přípojek s uvedením způsobu napojení na vodovod, délky 

vedení po veřejně přístupném pozemku 
- seznam dotčených pozemků s uvedením údajů uvedených v katastru 

nemovitostí 
- vzorový výkres vodovodní přípojky (půdorys, příčný a podélný řez) 
- dokladovou část (vyjádření, smlouvy, rozhodnutí apod.) 
- podrobnou dokumentaci vodojemu a všech jejích částí 
- výkaz výměr a podrobný soupis prací a dodávek  
- IGP 
- plán BOZP zpracovaný oprávněnou osobou 

Projekt bude řešen v souladu s ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy 
vodovodu a s ČSN souvisejícími. 
Projekt zapracuje v maximální míře informace z projektu vodovodu obce 
Petkovy 2010 a také již vydaná vyjádření dotčených orgánů s cílem snížení 
nákladů za nový projekt a co nejrychlejší realizaci nového projektu a všech 
potřebných povolení. Tento projekt a vyjádření jsou k dispozici na OÚ Petkovy 
v papírové formě i částečně v pdf. 
Předmětem prací na DÚR/DSP/PDPS jsou inženýrské činnosti v následujícím 
rozsahu: 
- projektant zajistí vypracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně všech 
příloh požadovaných vodoprávním úřadem a za zadavatele podá žádost o vydání 
stavebního povolení a zajistí obstarání stavebního povolení v právní moci 
- projektant bude s úřady aktivně spolupracovat, zapracuje připomínky či podmínky do 
DÚR/DSP/PDPS, bude se účastnit řízení na základě plné moci, zajistí nabytí právní 
moci vydaných rozhodnutí 
Součástí předmětu plnění je vypracování kontrolního výtisku DÚR/DSP/PDPS, který 
předá projektant zadavateli k závěrečným připomínkám (zadavatel se vyjádří do 10 
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dnů), které zhotovitel následně zapracuje do projektu a vytiskne potřebný počet 
vyhotovení a rozešle k vyjádření účastníkům řízení. 
 
5.3.3. Projektant vydá každou dokumentaci následujícím způsobem: 
DÚR/DSP/PDPS v devíti tištěných vyhotoveních obsahující vše týkající se vodojemu 
a vodovodu, součástí budou dvě vyhotovení dokumentace v elektronické podobě na 
nosiči CD/DVD, předáno bude jak ve formátu pdf. tak i ve formátech dwg., xls., doc., 
samostatně budou předány originály vyjádření účastníků řízeni popř. vydaných 
rozhodnutí, originály uzavřených smluv s jejich seznamem. 
Projektant souhlasí s tím, že zadavatel je oprávněn použít všechny části projektu při 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
 
 
 
 
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 
Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveným 
zadavatelem. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání 
nabídek. 
 
6.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 
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, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci.  
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost zhotovitele a to osvědčení o autorizaci dle 
zákona č. 360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.  
d) Referenční listinu realizovaných projektů obdobného rozsahu za poslední 3 roky 
s uvedením jména investora a nákladu díla. 
e) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na 
pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo 
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
 
6.2. Prokázání splnění kvalifikace: 
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením kopie příslušných dokladů. 
Vybraný dodavatel je povinen na základě žádosti zadavatele předložit originály 
prokazující splnění kvalifikace, nebo úředně ověřené kopie dokladů. Čestné prohlášení 
musí být podepsáno statutárním orgánem. 
 
7. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

 
7.1. Požadavky na formální zpracování nabídky: 
a) Každý uchazeč o zakázku může podat pouze jednu nabídku.  
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b) Nabídka (krycí list nabídky) musí být podepsána uchazečem resp. statutárním 
orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k 
zastupování uchazeče, v tom případě přiloží uchazeč k nabídce originál písemné plné 
moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu. 
c) Uchazeč je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. 
d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný 
uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč doplní 
pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou 
zakázány. 
e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, 
jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. 
f) Uchazeč do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky, který je součástí zadávací 
dokumentace. 
g) Uchazeč do nabídky přiloží podrobný nabídkový rozpočet nabízených služeb, který 
bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení služeb v rozsahu zadávacích 
podmínek zadavatele. 
h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči 
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč 
ve své nabídce uvede nepravdivé údaje. 
i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem: 
,,Veřejná zakázka- NEOTVÍRAT – Projektová dokumentace – Vodovod Petkovy“. 
Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou 
uchazeče a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření. 
j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky. 
 
7.2. Požadavky na členění obsahu nabídky: 
Uchazeč předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů: 
1. Krycí list nabídky 
2. Dokumenty prokazující kvalifikaci 
3. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče 
4. Čestné prohlášení uchazeče 
5. Položkový rozpočet ceny díla 
 
 
8. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otvírání obálek s nabídkami 

 
8.1. Lhůta pro podání nabídky: 
 
Lhůta pro podání nabídek je od 25. 4. 2021 do 9. 6. 2021. 
Lhůta končí dne 9. 6. 2021 v 18.00 hod. 
 
8.2. Způsob podání nabídky: 
a) Místem pro podání nabídek je Obecní úřad Petkovy, Petkovy 57, 294 04 Dolní Bousov  
Úřad je pro osobní doručení otevřen každý čtvrtek v době od 18:00 hod. do 19:00 hod., 
mimo tuto dobu lze nabídku doručit poštou. 
b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně. 
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c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena 
pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. 
d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek 
nebo budou otevřené.  
e) Uchazeč může podat jen jednu nabídku. 
 
8.3. Otvírání obálek s nabídkami: 
 
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány 10. 06. 2021 na zasedání 
zastupitelstva obce Petkovy, zadavatel nepřipouští účast uchazečů při 
otevírání obálek. 
 
9. Hodnotící kritéria 

 
Pro hodnocení budou rozhodující kritéria hodnocení s přiřazením následujících bodů 
(procentuální úspěšnost): 
 
 

1. Hodnocení odbornosti dle 2 realizovaných projektů vodovodů (případně 
i kanalizace) obdobného rozsahu za poslední 5 let v blízkém okolí s uvedením 
jména investora a nákladu díla..……………..……………………....….30 bodů 
 

2. Informace o firmě (jak dlouho působí na trhu, velikost firmy)..…10 bodů 
 

3. Nejnižší nabídková konečná cena v Kč celkem včetně DPH……..60 bodů 
 

 
 
 
10. Práva zadavatele a závěrečná ustanovení 

 
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty měnit, upřesnit nebo doplnit 
podmínky zadání, a to shodně všem uchazečům. Informaci o změnách obdrží všichni 
uchazeči e-mailem, obratem potvrdí přijetí změn zadavateli 
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení 
důvodu (nejpozději však do uzavření smlouvy) 
- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet zájemcům předložené nabídky a ponechat si 
je 
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit objem zakázky vymezený zadávací dokumentací 
před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě 
na tuto změnu upravit po dohodě s vybraným zájemcem cenu (např. také zadat pouze 
část zakázky) 
- zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny uchazeče, kteří nesplnili 
podmínky specifikované tímto zadáním. Oznámení o vyloučení ze soutěže bude 
danému uchazeči odesláno doporučeným dopisem, zadavatel si dále vyhrazuje právo 
zveřejnit tuto informaci na webových stránkách obce 
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- zadavatel si tímto vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na webu obce, 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude také odesláno všem dotčeným 
zájemcům doporučeným dopisem 
- uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku 
- uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci 
- pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, 
nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím 
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem 
vyřadí. 
 
 
Náklady na zpracování nabídek ani jakékoliv jiné náklady, které by uchazečům 
v souvislosti s touto výzvou vznikly, zadavatel uchazečům nehradí. Uchazeči 
předkládají své nabídky bezplatně a nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné 
nároky. 
 
 
Za Obec Petkovy 

Bc. Martin Kubeček 
starosta  

 
V Petkovech 25. 04. 2021 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Smlouva o dílo  
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  25. 04. 2021  
 
Sejmuto: ................................................. 


