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1. Základní údaje
1.1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název:

město Holýšov

Sídlem:

náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

IČ:

00253367

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz
Zastoupený:

Mgr. Janem Mendřecem, starostou města

K podepisování a jednání v záležitostech této veřejné zakázky oprávněn: na základě usnesení Rady
města Holýšov č. 191/2016 ze dne 20. 04. 2016 Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta
Kontaktní osoba zadavatele:
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta
Email:

mistostarosta@mestoholysov.cz

Telefon:

+420 379 412 602

1.2. Informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky
1.2.1.

Název

Atletické hřiště Holýšov

1.2.2.

Druh

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 38 zákona.

1.2.3.





CPV
45000000-7 - Stavební práce
45212220-4 - Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
45212221-1 - Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
71320000-7 - Technické projektování

2. Předmět veřejné zakázky
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího atletického hřiště u Základní školy Holýšov.
Jedná se o atletický ovál délky 200 m se dvěma dráhami a sprinterskou rovinkou o celkové délce
112 m. Uvnitř atletického oválu bude víceúčelové hřiště o rozměrech 40 x 20 m a hřiště na volejbal.
V severovýchodní části oválu je ve vnitřní výseči navržen prostor rozběhu pro hod daleký. V
jihozápadní části oválu je prostor výseče určen pro vrh koulí. Vně oválu je umístěn sektor pro skok do
dálky s tím, že rozběh navazuje na dráhu atletického oválu. Jednotlivá sportoviště jsou na vnější
straně ohraničena betonovými obrubníky, v případě skoku do dálky s pogumovanou hranou.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v projektové dokumentaci a soupisu prací.
Zakázka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací, jež jsou přílohou
této ZD (příloha č. 4 a příloha č. 5).
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2.2. Termín plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a
vítězným uchazečem.
Požadovaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky (předání staveniště):


do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo (dále jen „SoD“)

Požadovaný termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky:


do 85 kalendářních dnů od podpisu SoD

2.3. Místo plnění (místo stavby)
ulice Americká, Holýšov
k. ú. Holýšov 641553
pozemek p. č. 1287/1 (ovocný sad) – stávající hřiště
pozemek p. č. 1287/5 (ostatní plocha) – sportovní plocha

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem
Předpokládaná hodnota celkem: 7 578 913 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální limitní hodnota. V případě, že
uchazeč tuto hodnotu překročí, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč bude následně vyloučen
z výběrového řízení.

4. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr
Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 4 této ZD. Projektovou dokumentaci s názvem „Atletické
hřiště Holýšov“ zpracovala společnost AS Projekt, spol. s r. o., se sídlem Zelenohorská 60A, 326 00
Plzeň, IČ 416 36 473.
Soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu č. 5 této ZD (slouží k ocenění jednotlivých položek soupisu
prací, na jejichž základě bude stanovena nabídková cena).

5. Zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje přístup k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup.
Neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci je možno získat zdarma na profilu
veřejného zadavatele na URL: https://www.vhodne-uverejneni.cz
Na tomto místě budou zadavatelem zveřejňovány i případné dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, zadavatelem poskytnuté na základě žádosti uchazeče nebo i bez předchozí žádosti.

6. Technické podmínky
Technické podmínky jsou, v souladu s § 45 odst. 2 ZVZ, vymezeny projektovou dokumentací včetně
soupisu prací a výkazu výměr. Projektová dokumentace obsahuje materiálové, technické specifikace,
soupis dodávek a prací. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této ZD.
Uchazeč je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na
provedení veřejné zakázky.
Pokud zadávací dokumentace, zejména v projektové dokumentaci, obsahuje požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
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průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení očekávaných
standardů použitých materiálů. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro plnění veřejné zakázky
použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.
Soupis prací a výkaz výměr jsou zpracovány v cenové soustavě ÚRS. Cenové a technické podmínky
položek a katalogy popisů a směrných cen jsou přístupné na http://www.cs-urs.cz.

7. Kvalifikace uchazečů
Uchazeč je povinen v souladu s § 50 a násl. ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím
způsobem a ve stanoveném rozsahu.

7.1. Rozsah kvalifikace (§ 50 ZVZ)
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
a)
b)
c)
d)

splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.

7.2. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle ust. § 53 ZVZ.
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 62 odst. 3 ZVZ prokázání splnění tohoto kvalifikačního
požadavku předložením čestného prohlášení.

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90-ti dnů, 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 (provádění staveb, jejich změn a odstraňování), zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 62 odst. 3 ZVZ, prokázání splnění tohoto kvalifikačního
požadavku předložením čestného prohlášení.
V souladu s ustanovením § 127 odst. 1 písm. a) zákona mohou dodavatelé prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odt. 1 písm. a) až j) zákona předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. zákona certifikátem vydaným
akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm
uvedených.

7.4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč, který předloží čestné prohlášení podepsané
oprávněnou osobou, o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

7.5. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ prokáže uchazeč,
který předloží seznam stavebních prací obdobného charakteru (tj. stavební práce – realizace
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venkovních sportovních hřišť) provedených uchazečem za posledních 5 let, a to včetně osvědčení
objednatelů o řádném plnění 2 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
Zadavatel požaduje v seznamu předložení minimálně 2 stavebních prací obdobného charakteru
provedených uchazečem za posledních 5 let ke dni skončení lhůty pro podání nabídek s tím, že
hodnota stavebních prací každé z nich musí být minimálně 3 mil. Kč bez DPH.
Uchazeč ve výše uvedeném seznamu uvede u jednotlivých akcí (staveb) minimálně tyto náležitosti:







název akce (stavby),
identifikační údaje objednatele,
kontaktní osobu objednatele, u které bude možné ověřit předloženou referenci,
stručný popis akce (stavby), ze kterého bude patrné, že se jedná o stavební práce obdobného
charakteru,
dobu realizace,
cenu stavebních prací v Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 62 odst. 3 ZVZ, prokázání splnění tohoto kvalifikačního
požadavku předložením čestného prohlášení.

7.6. Prokázání kvalifikace před uzavřením smlouvy
V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách bude uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva na předmět plnění veřejné zakázky, povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění
této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnost k uzavření smlouvy v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách.

7.7. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud dle § 51 odst. 4 ZVZ není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se
v souladu s ustanovením § 17 písm. i) ZVZ rozumí osoba, pomocí které má uchazeč plnit určitou část
veřejné zakázky nebo která má poskytnout uchazeči k plnění veřejné zakázky určité věci a práva.
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)
ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
b) smlouvou uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a)
ZVZ, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán.

8. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel zvolil v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona jako jediné hodnotící kritérium
nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Pro hodnocení je rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. nabídková cena v Kč bez DPH
za celý předmět veřejné zakázky.
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9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku uchazeče.
Zadavatel tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti uchazeče o dodatečné
informace, uveřejní týmž způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci – tzn.
uveřejněním na profilu zadavatele na URL https://www.vhodne-uverejneni.cz
Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat
jejich znění v podané nabídce.

10. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 5. 5. 2016 od 10:00 hodin.
Počátek prohlídky místa plnění je naplánován před hlavním vchodem do budovy Základní školy
Holýšov, okres Domažlice, adresa Táborová 428, Holýšov.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Martin Polák, technický dozor investora, tel.
739 187 307.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
11.1. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky jsou uchazeči povinni podat nejpozději do 12. 5. 2016 do 10:00 hodin.
Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu odst. § 71 odst. 5 ZVZ pohlíží,
jako by nebyly podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být podána v listinné podobě v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem
„Veřejná zakázka - Atletické hřiště Holýšov“ a dovětkem „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena
adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 ZVZ a IČ uchazeče.

11.2. Místo podání nabídek
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese: Městský úřad města Holýšov, náměstí
5. května 32, 345 62 Holýšov. Nabídky je možné doručit v souladu se ZVZ na podatelnu v těchto
dnech a časech:




pondělí a středa
úterý, čtvrtek
pátek

v době od 07:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.
v době od 07:00 do 11:00 hod. a od 11:30 do 15:00 hod.
v době od 07:00 do 11:00 hod. a od 11:30 do 14:30 hod.

Nabídky musejí být doručeny nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek. Rozhodující je čas
předání nabídky pověřené osobě na podatelně zadavatele, nikoliv její předání např. držiteli poštovní
licence nebo kurýrní službě.
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12. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. 5. 2016 od 10:01 hod. v sídle zadavatele (budova
radnice MěÚ, náměstí 5. května 32, Holýšov).
Uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, mají právo zúčastnit
se otevírání obálek. Účastnit se mohou pouze zástupci uchazečů, kteří prokážou své oprávnění jednat
jménem či za uchazeče (zejména plnou mocí, pokud se nejedná o statutární orgán) v souladu
s ustanovením § 71 odst. 6 ZVZ. Hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami jmenuje
zadavatel. Otevírání obálek se mohou zúčastnit také další osoby, o kterých tak stanoví zadavatel.

13. Pokyny pro zpracování nabídky
13.1. Způsob zpracování nabídky
Celá nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce,
musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka. Veškeré doklady, u nichž je
vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou
oprávněnou za uchazeče jednat, v takovém případě je uchazeč povinen doložit v nabídce originál
plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu, či úředně ověřenou kopii takového
dokumentu.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.

13.2. Obsah nabídky dle § 68 ZVZ
Mimo jiných musí být součástí nabídky podle § 68 odst. 3 písm. a) – c) ZVZ rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
(popř. čestné prohlášení, že statutární orgány nebo členové statutárních orgánů nebyli
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele),
b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

13.3. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto a bylo pokud možno
využit přiložených vzorů dokumentů:
1) Vyplněný krycí list opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (viz
Příloha č. 1 ZD)
2) Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče - čestné prohlášení (viz Příloha č. 2 ZD)
3) Čestné prohlášení – z uchazeče je povinen uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími
podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že
zadávací podmínky respektuje (viz Příloha č. 2 ZD)
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4) Vyplněný a podepsaný (oprávněnou osobou) Návrh smlouvy o dílo (viz Příloha č. 3 ZD).
5) Oceněný seznam položek dle soupisu prací, který bude zároveň přílohou smlouvy o dílo (viz
Příloha č. 5 ZD)
6) Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit a seznam
subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, nebo čestné prohlášení o tom, že
uchazeč nebude mít subdodavatele (viz Příloha č. 2 ZD)
7) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele (popř. čestné prohlášení, že statutární orgány nebo členové statutárních orgánů
nebyli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele) (viz Příloha č. 2 ZD)
8) Má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (viz
Příloha č. 2 ZD)
9) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou (viz Příloha č. 2 ZD)
Uchazeč může v nabídce poskytnout i jiné dokumenty související s veřejnou zakázkou.
Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení
uchazeče.

13.4. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůtou, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu - dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán v trvání 90 dnů.

14. Požadavek na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
14.1. Nabídková cena
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky celou částkou na základě
ocenění jednotlivých položek soupisu prací (viz Příloha č. 5 této ZD), které budou shrnuty v krycím
listu rozpočtu. Oceněný soupis prací vč. krycího listu bude přílohou smlouvy o dílo.
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK).
Cena celkem bez DPH

Kč

DPH

Kč

Cena celkem vč. DPH

Kč

Nabídková cena se bude skládat ze soupisu prací, popřípadě dalších položek, materiálů a prací
obsažených v zadávací dokumentaci.
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním
předmětu veřejné zakázky a musí zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky a ostatní další
výdaje spojené s realizací veřejné zakázky.
Vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací, ale s plněním veřejné
zakázky souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné, budou oceněny a uvedeny v soupisu prací vedlejších
a ostatních nákladů, nikoli rozpuštěny v cenách jiných položek.
U položek soupisu prací, jejichž měrná jednotka je uvedena v procentech (%) doplní uchazeč
jednotkovou cenu a zároveň také množství dle vlastní kalkulace. Celková cena těchto položek bude
automaticky spočítána po zadání uvedených údajů (jednotková cena + množství).
V oceněném soupisu prací budou oceněny všechny položky ze slepého soupisu prací. Pokud
nebudou oceněny všechny položky ze slepého soupisu prací, nebo budou některé položky oceněny
číslem nula, nebo budou oceněny slovním spojením „v ceně“, bude nabídka uchazeče hodnotící
komisí vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a uchazeč zadavatelem následně vyloučen
z účasti v zadávacím řízení.

Celková nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH nesmí překročit celkovou předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky uvedenou v čl. 2.3, a sice 7 578 913 Kč bez DPH. Pokud uchazeč v nabídce uvede
cenu bez DPH vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele dle § 76 odst. 1 ZVZ a po
vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

14.2. Podmínky umožňující překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se
výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

14.3. Platební podmínky
Platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 3 této ZD.

15. Obchodní podmínky a návrh smlouvy o dílo
Obchodní podmínky jsou obsaženy v Návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 3 této ZD.
Uchazeč je povinen ve smlouvě vyplnit požadované údaje (identifikační údaje, cenu, kontaktní
osobu). Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat obchodní podmínky, které jsou obsaženy v
Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD). Případné změny či doplnění v Návrhu smlouvy o dílo ze
strany uchazeče budou důvodem k jeho vyloučení ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu
statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či
pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. V případě, že Návrh
smlouvy nebude podepsán nebo bude podepsán neoprávněnou osobou, bude uchazeč vyloučen ze
zadávacího řízení.

16. Podmínky pro uzavření smlouvy
Podmínkou pro uzavření smluv s vybraným uchazečem, bude před jejich uzavřením předložení
pojistné smlouvy, platné minimálně do řádného předání předmětu plnění, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění v min.
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výši nabídkové ceny uchazeče na celý předmět plnění veřejné zakázky. Tuto skutečnost vybraný
uchazeč doloží kopií pojistné smlouvy, či kopií pojistného certifikátu a kopii dokladu o zaplacení
pojistného.

17. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
V souladu s § 81 odst. 4 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky na profilu zadavatele na profilu dané veřejné zakázky.
Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným uchazečům a všem dotčeným uchazečům.

18. Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení
V souladu s § 60 odst. 2 ZVZ a § 76 odst. 6 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo oznámit Rozhodnutí
o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele na profilu dané veřejné zakázky.
Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za
doručené.

19. Subdodavatelé
Uchazeč předloží seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit,
jejich identifikační údaje a činnosti, které budou provádět. Pokud uchazeč provede veřejnou zakázku
zcela sám, předloží čestné prohlášení o tom, že nemá subdodavatele.

20. Další podmínky zadavatele









Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek
v průběhu lhůty pro podání nabídek,
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu
s ustanovením § 84 ZVZ,
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky,
Zadavatel si vyhrazuje právo neuhradit uchazeči náklady spojené s jeho účastí v zadávacím
řízení podlimitní veřejné zakázky.
Veškeré doklady by měly být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad by neměl obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel je povinen přijmout nabídky a doklady uchazečů z jiných členských států ES.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona přijme i nabídky uchazečů, kterým
nebyla zaslána písemná výzva.
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21. Seznam příloh
Přílohy:






Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Krycí list nabídky
Vzor čestných prohlášení
Návrh Smlouvy o dílo
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Soupis prací vč. výkazu výměr

V Holýšově dne 26. 4. 2016

……………………………………………
Mgr. Bc. Kamil František Šefl
místostarosta
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