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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Obec Čížkovice – stroj k úklidu, úpravě zeleně a zimní
údržbě komunikací a chodníků“
Veřejná podlimitní zakázka na dodávky, zadávaná v souladu s § 53 zákona č.
134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění
Financováno z veřejných zdrojů – rozpočet obce Čížkovice
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Požadavky dále uvedené v této Výzvě a ZD jsou pro dodavatele při zpracování nabídky
závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele
z výběrového řízení. Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky,
nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
I.

Identifikační údaje zadavatele
VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Název:
OBEC ČÍŽKOVICE
se sídlem
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ:
002 63 486
zastoupený
Mgr. Arnošt Waschta, starosta obce
tel., fax:
416 715 135; 416 715 140
e-mail:
oucizkovice@seznam.cz
Organizace zadávacího řízení:
Ing. Alexandra Vrbová, Tuchomyšlská 235, 403 39 Chlumec
kancelář:
Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
IČ:
432 35 069
Telefon:
+420 737 262 684
Email:
alex.vrba@gmail.com
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Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky: „OBEC ČÍŽKOVICE – STROJ K ÚKLIDU, ÚPRAVĚ ZELENĚ A ZIMNÍ
ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ“
Typ veřejné zakázky: Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s
předpokládaným objemem plnění do 4 000 000 Kč včetně DPH (3 305 000,00 Kč bez
DPH), proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat dle ust. § 53 a násl. zákona č.
134/2016 O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)
Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální pro podání nabídky.
Zadavatel s ohledem na vymezené finanční prostředky výslovně upozorňuje, že stanovený
objem plnění předmětu veřejné zakázky, který zahrnuje provedení díla v rozsahu
stanoveném ve vzorovém znění smlouvy o dílo, je objemem limitním a nesmí být v nabídce
překročen (jeho překročení v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového
řízení).
Doba plnění veřejné zakázky
předpoklad: 2-3Q/2017
Místo plnění
Obec Čížkovice
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
LAU 1 (NUTS 4):
NUTS3:

564711
CZ0423564711
CZ0423 - Litoměřice
CZ042 - Ústecký kraj

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového komunálního
stroje k úklidu, s nástavbami na úpravu zeleně a zimní údržbu komunikací a chodníků dle
technické specifikace a uzavření kupní smlouvy.
Financování veřejné zakázky:
Veřejná zakázka bude financována z veřejných zdrojů (rozpočet obce Čížkovice)
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kódy:
34144700-5 Užitková vozidla
Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení.
Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to
zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se
kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a
výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný
popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně
připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim
neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím „Profilu zadavatele“
Zadávací
dokumentaci
lze
stáhnout
na
profilu
zadavatele
na
adrese:

https://www.tenderarena.cz/profily/ObecCizkovice
Výzva k podání nabídky bude rovněž uveřejněna na webových stránkách obce:
http://www.cizkovice.cz/obec-76/vyberova-rizeni/
Zadavatel doporučuje dodavatelům, kteří si stáhnout kompletní zadávací dokumentaci na
profilu zadavatele, aby o tom informovali kontaktní osobu výběrového řízení.
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DODATEČNÉ INFORMACE
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději do 5 kalendářních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky na adresu:
Ing. Alexandra Vrbová (kancelář) Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem
Mail: alex.vrba@gmail.com Tel: 737 262 684
V žádosti budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče a žádost bude podepsaná osobou
oprávněnou za uchazeče jednat.
Zadavatel není povinen reagovat na žádosti o dodatečné informace, které nebudou
splňovat výše uvedené podmínky.
Zadavatel poskytne požadované informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty, nejpozději do tří dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné
informace, včetně přesného znění dotazu či žádosti, zveřejní Zadavatel na Profilu
zadavatele.
IV.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.4 2017 v 09:45 hodin
Místo pro podání nabídek: Obec Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, Obecní úřad
(podatelna)
Dodavatel podá v souladu se zadávacími podmínkami a platnou legislativou pouze jednu
nabídku, a to osobně, kurýrní službou nebo doporučeně poštou tak, aby byla nejpozději do
konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Jiné doručení není považováno za
řádné podání nabídky
V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek.
Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední
osobou.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídky, které dodavateli doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a
dodavatele bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti.
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o
zadání veřejné zakázky.

V.

Forma podání nabídek
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání
nabídky.
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Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením
obchodní firmy/ názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby
oprávněné zastupovat dodavatele.
Obálka bude označena názvem „Neotevírat a názvem veřejné zakázky“. Na obálce
musí být uveden název dodavatele, sídlo a IČ.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky,
resp. obalu, na uzavření podpisem nebo razítkem dodavatele, a to tak, aby obálku nebylo
možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by nedošlo k poškození výše
uvedených ochranných prvků.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. (technické listy, katalogové listy,
prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém, německém nebo jiném v EU úředním
jazyce).
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba oprávněná
zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a
zadavatelem. Dodavatel použije přílohu ZD „Krycí list“
Dodavatel předloží nabídku v jednom vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z
nabídky. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo
vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil CD, které bude
obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované dodavatelem. Dokumenty budou
předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel.
VI.

Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele
V souladu se zákonem lze splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném
podlimitním řízení prokázat předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé,
že dodavatel všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona:
a)
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
b)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,
c)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e)
Dodavatel není v likvidaci, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 75 zákona
-odst. 1 písm. a): předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu.
- odst. 1 písm. b): předložením potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci
splatného daňového nedoplatku v České republice nebo v zemi svého sídla.
- odst. 1 písm. b) a c): předložením písemného čestného prohlášení o neexistenci daňového
nedoplatku ve vztahu ke spotřební dani, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele.
- odst. 1 písm. d): předložením písemného čestného prohlášení podepsaného osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele, o neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění v České republice nebo v zemi svého sídla.
-odst. 1 písm. e): předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
o neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice nebo v zemi svého sídla.
- odst. 1 písm. f):předložením čestného prohlášení, z něhož bude zřejmé, že dodavatel
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů) nebo, že není v obdobné situaci podle právního
řádu země jeho sídla.
Prokázání profesní způsobilosti přiměřeně k § 77 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu 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
Prokázání ekonomické kvalifikace přiměřeně k § 78 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Prokázání technické kvalifikace přiměřeně k § 79 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) seznamu významných dodávek za poslední 3 roky včetně kontaktních údajů investorů
(objednatelů), u kterých je možné předložené údaje ověřit.
b) technického popisu včetně fotodokumentace výrobků určených k dodání
včetně dokladů prokazující shodu výrobku s ČSN
Společná ustanovení o způsobu prokázání kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění kvalifikace,
starší 3 měsíců
Doklady o kvalifikaci a
požadovaných dokladů.

předkládají
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Dodavatel předloží zadavateli na jeho žádost originály nebo ověřené kopie dokladů o
zadavatelem požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené výše v odstavcích budou
zadavatelem požadovány v originále nebo úředně ověřené kopii pouze po účastníkovi, se
kterým bude uzavřena smlouva („vybraný dodavatel“).
Dodavatelé mohou využít vzor souhrnného čestného prohlášení (příloha ZD)
Jistota
Zadavatel nepožaduje jistotu
VII.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky a to podle poměru nabídkové ceny, kvality a doby dodání
Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a jejich váhu:
•
Nabídková cena v Kč bez DPH
•
Technická úroveň zařízení v bodech
•
Lhůta pro dodání stroje

- váha kritéria 70%
- váha kritéria 15%
- váha kritéria 15%

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.
Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota,
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
V souladu se shora uvedeným bude postupovat hodnotící komise takto:
Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena (v Kč bez DPH)
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 70
a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro hodnocení bude použit údaj o výši nabídkové ceny bez DPH, uvedený v návrhu smlouvy
v nabídce toho kterého dodavatele.
- Dílčí hodnotící kritérium Technická úroveň (subjektivní kritérium)
Komise posoudí nabídky z hlediska splnění technických požadavků a „oznámkuje“ nabídky
od 1 do n (n=počet nabídek) podle vhodnosti a využitelnosti předloženého návrhu, o každé
přidělené „známce“ komise hlasuje a musí se shodnout v nadpoloviční většině členů
nejvhodnější nabídka má maximální hodnotu kritéria (n)
Pro hodnocení bude použita „známka“ přidělená komisí nabídce jednotlivým dodavatelům,
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 15 a poměru hodnoty
„známky“ hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.
Dílčí hodnotící kritérium lhůta pro dodání stroje v týdnech
Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 15
a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Na základě součtu výsledných bodových hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek
stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější
bude stanovena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší bodové hodnoty.
Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení
montáže a dodávek bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré
nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky,
vedlejší náklady, předpokládaná rizika, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.)
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Dodavatel je povinen v nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, sazba DPH
a cena včetně DPH
Mimořádně nízká nabídková cena
Nabídková cena bude považována za mimořádně nízkou, jestliže se cena bude lišit o více
jak 25 % od průměru nabídkových cen ostatních dodavatelů.
Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí
nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být dodavatelem
doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavateli, pokud hodnotící
komise nestanoví lhůtu delší.
Za zdůvodnění se nepovažuje pouhé prohlášení dodavatele, že za nabídkovou cenu je
veřejnou zakázku schopen realizovat.
VIII.

Smluvní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu
ZD
Účastník není oprávněn návrh smlouvy upravovat ani doplňovat. Účastník je oprávněn
pouze doplnit podbarvené údaje.
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu
– faktury. Faktura bude vystavena po písemném převzetí předmětu plnění veřejné zakázky
nebo její části. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve
lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného dokladu.
Archivace dokumentů
Dodavatelé - účastníci při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že vybraný
dodavatel bude zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné
zakázky minimálně do 2027.
Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se
týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované
informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.
Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen
smluvně zavázat také své poddodavatele.

IX.

Závěrečná ustanovení
UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručené
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všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Tato výhrada však
nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem účastníkům
zadávacího řízení.
UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 53 odst. 5 zákona právo uveřejnit oznámení o
vyloučení účastníka zadávacího řízení, včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele. V
takovém případě se oznámení považuje za doručené okamžikem uveřejnění. Tato výhrada
však nebrání zadavateli v odeslání příslušného oznámení v písemné podobě dotčenému
účastníkovi.
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele Obecní úřad Čížkovice
Otevírání obálek bude zahájeno dne 7.4 2017 v 10:00 hodin
Otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci zadavatele, členové hodnotící komise,
případně jejich náhradníci a zástupci dodavatelů (maximálně jeden zástupce každého
dodavatele)
Sraz účastníků otevírání obálek je před zasedací místností 5 minut před zahájením otevírání
obálek.
Změna zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky.
Účastníkům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo
uplatní, nevzniká vyzvaným účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
PODMÍNKA UZAVŘENÍ SMLOUVY
Bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou, bude zadavatel před uzavřením smlouvy
požadovat, aby vybraný dodavatel předložil:
a) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je zadavatel již nemá k
dispozici),
b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
TECHNICKÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky, zařízení) musí být použity nové a
musí mít 1. jakostní třídu.
Požadované technické parametry stroje jsou popsány v příloze ZD Podáním nabídky se
dodavatel zavazuje uvedené technické parametry dodržet, případně nabídne lepší.
NÁMITKY
Podání námitek
Námitky může podat dodavatel v souladu s § 241 zákona, s náležitostmi a ve lhůtách dle
§§ 242 a násl. Zákona.
Vyhrazené právo zadavatele
- Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení
nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v rozsahu 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem oznámení zadavatele o výběru
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nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel
v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení
zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob
a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost
- Zadavatel nepřipouští varianty.
- Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení, Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný
dodavatel. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoliv druhu (a
nebude je tedy hradit), které případně utrpí dodavatel v souvislosti se svou účastí v tomto
zadávacím řízení.
- Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku
ucházet.
- Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v
nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o obsahu smlouvy
o dílo a požadovat její upřesnění nebo úpravy.
- Nabídku na tuto veřejnou zakázku může podat kterýkoliv dodavatel
- Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Děkujeme Vám za podání nabídky

Přílohy zadávací dokumentace





Krycí list nabídky včetně tabulky hodnotících kritérií
Návrh kupní smlouvy (obchodní a platební podmínky)
Vzorové Čestné prohlášení
Technické parametry stroje

________________________________________
Veškeré doplňující informace, dotazy a dodatečné informace jsou uchazečům k dispozici
ode dne vyhlášení výzvy k podání nabídky na Profilu zadavatele
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