Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
Veřejná zakázka dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění – jedná se o zadávací řízení zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Rolba pro úpravu ledu zimního stadionu
ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení

PREAMBULE
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 zákona. Podáním nabídky
v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník
zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny
a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník zadávacího
řízení neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení. Zadavatel nemůže vzít
v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení
z tohoto řízení.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení podle podmínek
zadávacího řízení, předává písemně v souladu s ustanovením § 214 zákona na profilu zadavatele.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona doručena včas,
zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení včetně přesného znění žádosti o vysvětlení bez
identifikace tohoto dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Vysvětlení
bude uveřejněno na profilu zadavatele.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí
 Dodavatelem se dle ustanovení § 5 zákona rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek
nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém
případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu,
 zadávacími podmínkami jsou dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené
- podmínky průběhu zadávacího řízení
podmínky účasti v zadávacím řízení
Výzva k podání nabídky „Rolba pro úpravu ledu zimního stadionu“











- pravidla pro hodnocení nabídek
- další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona
zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované
nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně
formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 zákona,
kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
žádostí o účast údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal
písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,
předběžnou nabídkou údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel
podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,
nabídkou údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal
písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,
identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
vybraným dodavatelem účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření
smlouvy,
poddodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část zakázky nebo která má
poskytnout dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva,

ZADÁVACÍ PODMÍNKY DLE § 28, § 36 A § 37 ZÁKONA
Zadávací podmínky nejsou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo
nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Zadávací podmínky zadavatele jsou součástí této zadávací dokumentace.
Zadávací podmínky zadavatel stanovil v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele
v zadávacím řízení. Zadavatel nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek
na dodavatele.
Zadavatel stanovil lhůty potřebné k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůt je stanovena tak, aby byla
zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů.
Je-li to vhodné, může zadavatel umožnit prohlídku místa plnění.
Zadávací podmínky mohou být po zahájení zadávacího řízení změněny nebo doplněny, pouze
stanoví-li tak zákon.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel přijal přiměřená opatření k ochraně důvěrné povahy informací,
které zadavatel poskytuje nebo zpřístupňuje v průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení udělovat ceny nebo platby.
Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnění některých pravidel z nadlimitního režimu.
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1. Údaje o zahájení zadávacího řízení dle § 53 odst. 1 zákona:
Datum uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona:
Zadávací dokumentace a zadávací podmínky bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu
pro podání nabídek.

2. Údaje o veřejném zadavateli dle § 4 zákona a zastupujícím zadavateli dle § 43
zákona
Zadavatel:
Zadavatel ve smyslu zákona:
Název:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Profil zadavatele:

Jiná právnická osoba - § 4 odst. 1 písm. e) bod 2.
Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
00052981
CZ00052981
Ing. Jan Horsák
https://zakazky.mudk.cz/profile_display_214.html

3. Údaje o účastnících zadávacího řízení dle § 47 zákona
Účastník zadávacího řízení je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje.

4. Údaje o zadávací dokumentaci dle § 96 zákona
4.1. Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
1) Výzva k podání nabídky dle přílohy č. 6 zákona včetně zadávacích podmínek
2) Tabulka „Krycí list nabídky“ – příloha č. 1
3) Tabulka „Komplexní čestné prohlášení“ – příloha č. 2
4) Tabulka „Název zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY“ – příloha č. 3
5) Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy – příloha č. 4
4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona a dle § 54 zákona
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Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě
písemné žádosti (e-mailem), která se podává výhradně na adresu zadavatele tsdvur@tsdvur.cz .
Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty,
uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím výše uvedené lhůty. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle
nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
Pokud provede zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace i změnu zadávacích podmínek,
bude postupovat podle § 99 zákona.
4.3. Podmínky účasti v zadávacím řízení dle § 37 odst. 6 zákona
Předmětné zadávací řízení není vyhrazeno dle § 38 zákona.

5. Prohlídka místa plnění dle § 36 odst. 6 zákona a § 97 zákona
Vzhledem k povaze veřejné zakázky zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

6. Údaje o sestavení a podání nabídky dle § 103 zákona a § 107 zákona
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě.
Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů, které potřebuje
zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a k posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než
českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka
bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat podle
výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc
musí být součástí nabídky.
Účastník zadávacího řízení podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené
obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení
o případném opožděném podání nabídky. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení ORIGINÁL.
Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této zadávací
dokumentaci. Nabídka bude uložena v zalepené obálce, parafovaná účastníkem zadávacího řízení
a razítkem a opatřená nápisem:

Veřejná zakázka

Rolba pro úpravu ledu

- NEOTEVÍRATDodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Účastník zadávacího řízení ve své nabídce určí části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů a předloží jejich seznam, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení
tito poddodavatelé známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Poddodavatelé, kteří nebudou identifikováni v nabídce a kteří se následně zapojí do plnění veřejné
zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
6.1 Zadávací lhůta dle § 40 zákona
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena
na 60 kalendářních dní.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.
6.2 Lhůta a místo pro podání nabídky dle § 54 odst. 1 zákona
Zadavatel stanovil lhůtu potřebnou k průběhu zadávacího řízení. Délka lhůty je stanovena tak, aby
byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. Lhůta pro podání nabídek je
stanovena minimálně na 11 pracovních dnů.
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 23.01.2018 v 10:00 hod.
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do ukončení této lhůty na adresu Technické služby
města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Nabídky lze
podávat i prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě osobního doručení na uvedenou
adresu bude nabídka předána do kanceláře „podatelny“.
Poštou:
na adresu zadavatele (rozhoduje datum doručení; nikoliv datum podání)
Osobně:
na adresu zadavatele

7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami dle § 108 a § 110 zákona
Zadavatel v souladu s § 42 zákona ustanovil komisi a pověřil ji k provádění úkonů spojených
s otevíráním hodnocením a posouzením nabídek.
7.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami účastníků zadávacího řízení budou otevírány dne 23.01.2018 ve 12 hod.,
v sídle zadavatele na adrese: Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936,
544 01 Dvůr Králové nad Labem.
7.2 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami
Osoby zadavatele:
Členové min.3- 5 členné komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Členy komise
jmenuje zadavatel.
Osoby zastupujícího zadavatele:
1 osoba zastupujícího zadavatele v pozici administrátora veřejné zakázky.
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Osoby účastníka zadávacího řízení:
Otevírání obálek probíhá za možné přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
7.3 Postup komise při otevírání obálek
Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje, zda byla nabídka
doručena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
O otevírání obálek sepisuje komise pro otevírání obálek protokol o otevírání obálek. Do protokolu
o otevírání obálek zadavatel uvede kromě seznamu nabídek, které byly otevřeny i další údaje, které
současně sdělí přítomným účastníkům zadávacího řízení. Jedná se o tyto údaje:
1)

identifikační údaje účastníků zadávacího řízení,

2)

informace o údajích z nabídek, které odpovídají číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím.

8. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
8.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.
8.2. Název veřejné zakázky

Rolba pro úpravu ledu zimního stadionu
8.3. Místo plnění veřejné zakázky
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
8.4 Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění zakázky:
po podpisu smlouvy
Ukončení plnění zakázky:
dle nabídky účastníků ZŘ
Předpokládaná cena veřejné zakázky:

3.230.000,- Kč bez DPH

8.5. Popis veřejné zakázky
Jedná se o dodání nového nepoužitého vozidla do 6t, určeného pro úpravu ledu ziomního stadionu.

Technické podmínky, specifikace a další závazné podmínky pro
splnění:
Pohon: elektrický bateriový, AC pohon
Denní počet úprav: 15–20 na jedno nabití
Celková hmotnost: do 5000 kg
Nádrž na vodu: min. 1000–1500 l
Zásobník na sníh: 3–4 m3
Poloměr otáčení: max.4800 mm
Výška stroje: max. 2400 mm
Výška při zvednuté korbě: max. 3000 mm
Hoblovací nůž (šířka): min. 2200 mm
Jízdní pohon: plynule řiditelný elektrický pojezd s pohonem všech kol
4x4 – AC (asynchronní motory), min. 2 pojezdové motory

ANO

Součástí dodávky vždy bude – standartní vybavení
zásobník na vodu a sníh z nerez oceli nebo PE
ukazatel průtoku a hladiny vody
zařízení pro automatické ukončení napouštění vody
volitelné množství průtoku vody od 10 % do 100 % dle rychlosti
pojezdu, proporcionální dávkování vody
automatický STOP ventil umožňující volitelné nastavení objemu
napouštění nádrže na vodu v rozsahu 0-100%
ukazatel teploty vody v nádrži
ukazatel intervalu servisní prohlídky
digitální nastavení hoblovacího nože
odpružené výškově stavitelné sedadlo řidiče
posilovač řízení
pneumatiky opatřeny hroty na led
jednoduchý přístup k prostoru pohonných agregátů
odpružený boční ořezávač ledu umístěný mezi nápravami výškově
nastavitelný z místa řidiče
odpružený zametač sněhu kolem mantinelů, umístěný mezi nápravami
zametač a ořezávač může pracovat samostatně
trakční akumulátor kapacita min.750Ah, centrální dolití,
vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem umožňující nabití
za 6-8 hod.
systém rychlé a bezpečné výměny nože z boku hoblovacího zařízení
přední levé a pravé zpětné zrcátko
Součástí dodávky vždy bude též – nadstandartní výbava
mytí ledu
oplachy kol, nádrže na sníh a horizontálního/vertikálního šneků
samostatné zvedání nanášecí utěrky
Součásti dodávky
3 ks hoblovacích nožů
2 ks stíracích utěrek
rezervní kolo s nastřílenými hroty
návod na používání vozidla (manuál) v českém jazyce
servisní knížka
Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel
umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění
požadovaného. V případě, že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného
navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.
Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Uchazeč uvede
splnění těchto požadavků ve své nabídce, doplněním jednotlivých hodnot nebo slovní vyjádření
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ANO/NE. Bude-li u některého z požadavků doplněno „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího
posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.
8.6. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Součástí dodávky je i doprava a zaškolení.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nový doposud nepoužitý funkční stroj.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např.
dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku,
záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované
k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny
v českém jazyce.
O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane
nedílnou součástí kupní smlouvy.
Zařízení bude nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích. Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb.
8.7. Klasifikace veřejné zakázky
CPV kód a označení
kód CPV 37481000-3 Stroje na úpravu ledových ploch

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů
9.1. Rozsah způsobilosti a kvalifikace
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti
b) profesní způsobilosti
c) ekonomické kvalifikace
d) technické kvalifikace
9.2. Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace
Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem
pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.
Dodavatel může v souladu s § 83 zákona prokázat prostřednictvím jiných osob určitou část
ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
d) 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. Tento požadavek 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-li doklady k technické způsobilosti:
- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele;
Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje
ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
V případě společné účasti dodavatelů v souladu s § 82 zákona prokazuje základní způsobilost
a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
9.3. Základní způsobilost dle § 74 a § 75 zákona
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou
osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle
občanského zákoníku – příloha č. 2
9.4. Profesní způsobilost dle § 77 zákona
Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží kopii
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží kopii dokladu, že je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují. Jedná se o příslušné živnostenské oprávnění či licenci
pro obory činností:

 Zprostředkování obchodu a služeb nebo
 Velkoobchod a maloobchod
 Oprava silničních vozidel

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující
a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů
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Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném
na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Doklady o způsobilosti dle § 86 odst. 2 - 5 zákona
Zadavatel požaduje předložení kopií výše uvedených dokladů pro prokázání profesní způsobilosti již
v nabídce nebo prokáže splnění kvalifikace čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil
v předchozím zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.
9.5. Ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona
Splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů zadavatele nepožaduje.
9.6. Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatele nepožaduje.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil
v předchozím zadávacím řízení.

10. Posouzení a hodnocení nabídek
10.1. Postup při posouzení nabídek dle § 39 zákona
V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele
na základě:
a)
b)

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
hodnocení nabídek.

Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 zákona provede nejprve hodnocení nabídek a poté posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele a dodavatelů, jejichž nabídka
byla vyhodnocena jako druhá a třetí nejlepší.
10.2. Postup při hodnocení nabídek dle § 119 zákona
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací
dokumentaci.

Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede:

a)
b)

identifikaci zadávacího řízení,

c)
d)

seznam hodnocených nabídek a

fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se považují zejména osoby, které
provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil,
nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,
popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé:
1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,
3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a
4. výsledek hodnocení nabídek.

10.3. Hodnotící kritéria pro zadání zakázky dle § 114 zákona
Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.
Dílčí kritérium

Váha v %

K1. nabídková cena bez DPH (v Kč)

100 %

10.4. Údaje účastníků zadávacího řízení k hodnotícím kritériím dle § 115 zákona
Účastníci zadávacího řízení předloží ve svých nabídkách ke kritériu následující údaje, zapsané
do krycího listu nabídky a návrhu kupní smlouvy, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení
nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky:


nabídkovou cenu bez DPH (v Kč)

Údaje, ze kterých budou patrné hodnoty těchto kritérií:



Krycí list nabídky
Návrh kupní smlouvy

10.5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií dle § 115 zákona
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhovanou cenu další podmínkou. Celková
nabídková cena, která bude předmětem hodnocení, bude cena uvedená v podepsaném návrhu Kupní
smlouvy – obchodních podmínkách. V případě rovnosti cenových nabídek od více účastníků
zadávacího řízení, bude upřednostněna nabídka účastníka zadávacího řízení, která byla doručena
zadavateli dříve.
Zadavatel seřadí nabídkové ceny dle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.
10.6. Výběr dodavatele dle § 122 zákona
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, tedy, jehož
nabídková cena byla nejnižší.
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Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, bude zadavatelem vybrán bez
provedení hodnocení za předpokladu, že zadávací řízení nebude zrušeno dle § 127 odst. 2 písm. h)
zákona.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru
dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení, tj. dodavatelům, jejichž účast v zadávacím řízení
dosud nezanikla podle § 47 odst. 2 v souladu s § 50 zákona.
10.7. Vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 zákona
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených zákonem, a to kdykoliv
v průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady předložené účastníkem
zadávacího řízení
a)
b)
c)

nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46,
nebo
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo
na naplnění kritérií hodnocení.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokázal složení požadované jistoty nebo
nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty, pokud je vyžadována.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že
c)

d)
e)

f)

g)

h)

plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů
práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv
vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,
došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné,
došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě
zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu
zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu
se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla
k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím
řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit
neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo
se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení
nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo
kárné opatření podle jiných právních předpisů 21).

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě
věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými
osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.
22

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
Vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny
důvody vyloučení podle § 48 odstavce 2 zákona nebo může prokázat naplnění důvodů podle § 48
odstavce 5 písm. a) až c) zákona.
Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odstavce 7
zákona na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených
v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odstavce 7 zákona,
zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se sídlem
v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti,
zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou
vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka
zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost
se považuje za žádost podle § 46 zákona.
Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení
s odůvodněním.
10.8. Námitky dle § 241 - § 246 zákona
Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní
veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“).
Námitky se podávají písemně a lze je podat proti
i)
j)
k)

všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení
volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu
s tímto zákonem.

Námitky týkající se jiných úkonů či opomenutí zadavatele, než je stanovení zadávacích podmínek,
volba druhu zadávacího řízení, režimu veřejné zakázky a postup zadavatele směřující k zadání
veřejné zakázky mimo zadávací řízení, může podat pouze účastník zadávacího řízení.
Není-li dále uvedeno jinak, musí být námitky doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se
stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem; námitky nelze podat
po uzavření smlouvy.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací
dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli až po vzniku
práva podat námitky. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání
námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula.
V námitkách musí být uvedeno, kdo je podává, v čem je spatřováno porušení tohoto zákona
zadavatelem a čeho se stěžovatel domáhá.
V případě námitek proti zadávacím podmínkám, proti volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu
veřejné zakázky, proti postupu, který směřuje k zadání zakázky mimo zadávací řízení, musí být také
uvedeno, jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí.
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Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí
uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém
se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem
v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření
k nápravě.
Pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. Za odmítnutí se
považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření k nápravě, než kterého se
stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné opatření k nápravě, než kterého se
stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat nové námitky i proti takovému opatření k nápravě.
Zadavatel odmítne rovněž námitky, které
l) nejsou podané oprávněnou osobou podle § 241 zákona,
m) jsou podány opožděně, nebo
n) nesplňují náležitosti podle § 244 zákona.
Pokud zadavatel námitky odmítne, poučí stěžovatele v rozhodnutí o námitkách o možnosti podat
ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
u Úřadu a o povinnosti doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli.
Pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1, platí pro účely podání návrhu
podle § 250 odst. 1, že námitky odmítl.
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem
o) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího
řízení, o výběru dodavatele
p) do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli, byly-li námitky podány,
q) před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,
pokud podané námitky odmítl,
r) ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh
na zahájení řízení podán včas; zadavatel však může i v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud Úřad
návrh zamítl nebo bylo správní řízení vedené o návrhu zastaveno a takové rozhodnutí nabylo
právní moci.
Zadavatel rovněž nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájí-li Úřad toto řízení z moci úřední; zadavatel však může i
v této lhůtě smlouvu uzavřít, pokud bylo správní řízení zastaveno a takové rozhodnutí nabylo právní
moci.

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Do ceny zahrne účastník zadávacího řízení veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní dodávku
služeb, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením předmětu zadávacího řízení,
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) a včetně předání a zaškolení obsluhy během
provádění díla. Účastník zadávacího řízení uvede cenu za dodávané zboží v členění cena bez DPH,
DPH, cena včetně DPH.
DPH bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH,

pokud dojde ke změně rozsahu díla.

13. Platební podmínky
Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu
plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní.
Zálohy nebudou poskytovány.

14. Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou součástí zadávací
dokumentace v podobě textu návrhu kupní smlouvy.
Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem
jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

15. Požadavek na poskytnutí jistoty dle § 41 zákona
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

16. Varianty nabídky dle § 102 zákona
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

17. Zrušení zadávacího řízení dle § 127 zákona
Zadavatel zruší zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.
Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné
sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení v souladu s § 128 zákona.

18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění zakázky
Zadavatel bude při uvedeném postupu dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení,
zákazu diskriminace a přiměřenosti v souladu s § 6 zákona.
Zadavatel nebude omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo
podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či
Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států
k zadávané zakázce.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:
s)
t)

určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní
smlouvy, včetně praktického předvedení nabízeného stroje. Nabízený stroj musí splňovat požadavky
uvedené v zadávací dokumentaci a zadavatel může při kontrole požadovat přistavení stroje do areálu
společnosti Technické služby města Dvora Králové nad Labem p.o.
U veřejných zakázek na dodávky, je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační
údaje poddodavatelů těchto dodávek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení
o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty
první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
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Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části
nabídky.
Účastník zadávacího řízení předloží nabídku v listinné podobě 1 x v originále.
Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky zadávacího
řízení v nabídkách.
Uzavřená obálka, ve které účastník zadávacího řízení odevzdá nabídku, bude opatřena listem Název zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY – příloha č. 3.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel prostřednictvím zastupujícího zadavatele umožní všem účastníkům zadávacího řízení
na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie
nebo její opisy.
Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel může s vybraným dodavatelem vést jednání za účelem potvrzení jeho nabídky a upřesnění
smluvních podmínek, pokud to nepovede ke změně základních parametrů nabídky nebo zadávacích
podmínek a tyto změny by neohrozily hospodářskou soutěž nebo by neměly diskriminační účinky.
Zadavatel v souladu s § 49 zákona kdykoli v průběhu zadávacího řízení učiní nezbytné a přiměřené
opatření k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s tímto zákonem. Opatřením k nápravě se
rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu se zákonem.
Zadavatel přijme opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení,
zjistí-li, že toto rozhodnutí bylo učiněno v rozporu se zákonem, i když proti takovému rozhodnutí
neobdržel námitky; takové opatření k nápravě však přijme jen ve lhůtě, ve které by účastníci
zadávacího řízení mohli proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podat námitky.

19. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona
Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho
trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona.
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek,
která by:
u)

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této
změně,
v) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
w) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

x)
y)

nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné dodávky
od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
z)

není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
aa) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
ab) hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna:
ac) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,
ad) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
ae) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným
dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné, pokud změna v osobě
dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace
stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

20. Další informace k průběhu a ukončení zadávacího řízení dle § 51 zákona
Obsah čl. 20 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování
nabídky.
Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného
dodavatele (dodavatele, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní účastníky zadávacího řízení.
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona jsou zadavatel a vybraný dodavatel
povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.
Vybraného dodavatele, který bez zbytečného odkladu neuzavře smlouvu, může zadavatel
ze zadávacího řízení vyloučit.
Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného dodavatele, popřípadě
upravenou postupem podle § 69 odst. 8 zákona.
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Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek
nebo elektronické aukce nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést,
pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí
nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného
dodavatele.
Zadavatel může výše uvedený postup do uzavření smlouvy použít opakovaně. Ustanovení § 122 odst.
3 a 5 zákona, § 123 a 124 zákona se použijí obdobně; součástí oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30
dnů od uzavření smlouvy.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Za zadavatele:
Ing. Jan Horsák

