Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace
Brna
VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK
NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Výběrové řízení se řídí § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž se na výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

„REKONSTRUKCE VÝTAHU V GYMNÁZIU VEJROSTOVA 2,635 00 BRNOBYSTRC“

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Vejrostova 1143, 63500 Brno
60555211
Mgr. Petr Šurek, ředitel
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1. Název a sídlo zadavatele, kontaktní údaje, bankovní údaje, IČO
Název:
Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Sídlo:
Vejrostova 1143, 63500 Brno
IČO:
60555211
Zastoupený:
Mgr. Petr Šurek, ředitel
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Petr Zatloukal
Tel:
+420 777595086
E-mail:
zatloukal@aktap.cz

2. Jméno, případně jména, a příjmení osob oprávněných jednat jménem zadavatele
Vysvětlení zadávací dokumentace a zodpovězení případných dotazů dodavatelů: Výše uvedená kontaktní
osoba.
3. Název zakázky malého rozsahu
Název zakázky:

„REKONSTRUKCE VÝTAHU V GYMNÁZIU VEJROSTOVA
2,635 00 BRNO-BYSTRC“
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):
Veřejná zakázka na stavební práce
Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 27 ZZVZ a násl.):
Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
Výběrové řízení mimo režim ZZVZ při dodržení zásad zadávání
veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ
Veřejná zakázka není spolufinancována z finančních prostředků Evropské unie.

4. Předmět zakázky malého rozsahu, CPV, předpokládaná hodnota
Druh zakázky:
zakázka malého rozsahu na stavební práce
CPV kódy:
45000000-7
45313100-5
50750000-7
42416100-6

Stavební práce
Instalace a montáž výtahů
Údržba výtahů
Výtahy

Předpokládaná hodnota zakázky: 991 078,97 Kč bez DPH
5. Popis předmětu zakázky malého rozsahu
Předmětem plnění zakázky malého rozsahu jsou stavební a odborné práce spojené s výměnou stávajícího
výtahu za nový v budově Klasického a španělské gymnázia Brno-Bystrc.
Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy – Projektová dokumentace a soupis
prací.
6. Datum vyhlášení zakázky malého rozsahu
12. 06. 2019

7. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_90.html
8. Vysvětlení zadávací dokumentace
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Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace obdobně jako dle § 98 ZZVZ na základě písemné
žádosti, kterou dodavatel může zaslat prostřednictvím elektronického nástroje nebo e-mailem na kontaktní
osobu (Mgr. Ing. Petr Zatloukal, e-mail: zatloukal@aktap.cz) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Při komunikaci prosím používejte přesný název zakázky, viz odst. 1 a 2 této Zadávací
dokumentace. Zadavatel tyto dotazy zodpoví do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Zadavatel
vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým
uveřejnil zadávací dokumentaci. Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace neuvede název subjektu,
který žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podal.
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákon o ZZVZ zásadně
elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje, případně emailu nebo datové schránky.
Pro komunikaci se zadavatelem (resp. zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel
povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje (dále jen „elektronický nástroj“):
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_90.html
9.1. Elektronický nástroj
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel
dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit
tzv. registraci dodavatele. Zadavatel dodavatele dále upozorňuje, že v daném elektronickém nástroji není
možné podat za účastníka nabídku, prostřednictvím účtu třetí osoby. Za řádné a včasné seznamování
se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost
kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. Podrobné informace o ovládání
systému jsou dostupné v uživatelské příručce daného elektronického nástroje. Zadavatel doporučuje
dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení prohlížeče a systému a test odeslání nabídky
elektronického nástroje.
9.2. Doručování písemností dodavatelům/účastníkům
Zadavatel odesílá písemnosti dodavatelům/účastníkům prostřednictvím elektronického nástroje, emailu nebo
prostřednictvím datové schránky či datovou zprávou opatřenou platným uznávaným elektronickým podpisem
kontaktní osoby na adresu, kterou dodavatel uvede v rámci své nabídky jako adresu komunikace, viz Krycí list
nabídky.
10. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 06. 2019 v 10:00 hod.
11. Místo pro podávání nabídek
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK
pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_90.html
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla nabídka podána ve lhůtě pro
podání nabídek.
12. Termín a místo otevírání obálek
Otevírání nabídek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje
EZAK. Otevírání nabídek je neveřejné.
13. Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky
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Předpokládané termíny realizace jsou stanoveny v čl. 3.1 návrhu Smlouvy.
V případě, že dojde k prodloužení výběrového řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební práce
podle předpokládaného termínu dle čl. 3.1 návrhu obchodních podmínek, bude skutečný termín zahájení
stavebních prací odsunut o dobu prodloužení výběrového řízení.
Dodavatel do nabídky podrobný časový harmonogram stavby, resp. realizace díla nedokládá. Časový
harmonogram realizace díla, ze kterého bude zřejmá doba provádění jednotlivých činností uvedených v PD
a požadavků zadavatele na využívání objektu v průběhu výstavby, vypracuje až nejvhodnější účastník
v souladu s čl. 3.1.4 návrhu smlouvy. Největším časovým úsekem časového harmonogramu realizace díla
bude jeden týden.
14. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je budova Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc
na adrese Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno. Přesná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.
15. Prohlídka místa plnění
Termín prohlídky místa realizace zakázky je stanoven na 17. 06. 2019 v 10:00 hod., sraz před budovou
Gymnázia na adrese Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno. Prohlídka místa realizace není povinná.
16. Požadavky na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
17. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet
obdobně jako dle § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením obdobně jako dle
§ 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
18. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky a nabídkovou cenu za servis výtahu v záruční době.
Ceny budou zpracovány v souladu se zadávací dokumentací a budou definovány jako ceny „nejvýše
přípustné“ (maximální) ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Nabídkové
ceny budou doplněny do Krycího listu, viz Příloha č. 4 této Výzvy do návrhu Smlouvy o dílo - viz Příloha č. 3
této Výzvy a do návrhu Servisní smlouvy.
Zadavatel připouští pouze překročení nabídkové ceny vč. DPH v případě změny sazby DPH a změny
nabídkové ceny bez DPH i nabídkové ceny vč. DPH v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné práce,
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, bude zadavatel postupovat obdobně jako dle §
222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ, a to podle konkrétního případu změny závazku, v takovém případě si zadavatel
vyhrazuje i posunutí termínu realizace.
19. Projektová dokumentace
Dílo, jež je předmětem plnění zakázky, bude provedeno v souladu s Dokumentací pro provedení stavby s
názvem „REKONSTRUKCE VÝTAHU V GYMNÁZIU VEJROSTOVA 2, 635 00 BRNO-BYSTRC“
vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v období 03/2019, spolčeností MENHIR projekt, s.r.o.,
se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno, zodpovědným projektantem Ing. Vítem Ševčíkem, autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby, ČKAIT: 0007370 (dále též „PD“) Přesná specifikace autorů jednotlivých částí PD je
uvedena v PD.
Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD Účastník ani Zadavatel nepřihlížejí k odkazům PD
na konkrétní výrobky či služby anebo ceny, které byly uvedeny v PD. Tam, kde PD na konkrétní výrobky či
služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky či služby, jež jsou v souladu s PD a touto
zadávací dokumentací způsobilé naplnit účel zakázky a kvalitativní standardy požadované PD resp. ZD.
Zadavatel umožňuje do nabídky uvést i jiné kvalitativně rovnocené řešení, při splnění předepsaných
požadavků PD resp. ZD.
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Nabídková cena musí odpovídat součtu všech položek nabídkového rozpočtu.
20. Hodnotící kritéria způsob hodnocení
20.1. Kritérium hodnocení

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu:
a) Nabídková cena bez DPH v Kč
b) Cena servisu výtahu v záruční době bez DPH v Kč (Kč/měsíc)
Součet všech uvedených kritérií

váha 85 %
váha 15 %
100%

20.2. Nabídková cena bez DPH v Kč
V rámci kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena resp. „Nabídková cena bez DPH v Kč“ bude hodnocena
nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v čl. 4.1.2. návrhu Smlouvy s označením „Cena díla celkem bez DPH”.
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v návrhu Smlouvy (příloha č. 3 Výzvy) a údaji uvedenými v Krycím
listu (příloha č. 4 Výzvy), bude zadavatel hodnotit údaje uvedené v návrhu Smlouvy cenu díla bez DPH
uvedenou v čl. 4.1.2 návrhu Smlouvy: Cena Díla celkem bez DPH. Zaokrouhlení bude provedeno na dvě
desetinná místa.
20.3. Cena servisu výtahu v záruční době bez DPH v Kč (Kč/měsíc)
V rámci kritéria hodnocení „Cena servisu výtahu v záruční době bez DPH v Kč (Kč/měsíc)“ bude hodnocena
nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu Servisní smlouvy s označením „Cena servisu výtahu
v záruční době bez DPH v Kč za jeden kalendářní měsíc”. Hodnocena bude cena servisu výtahu v záruční
době v Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc v souladu s obchodními podmínkami vymezenými v příloze č.
6 této Výzvy. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v návrhu Servisní smlouvy a údaji uvedenými v Krycím
listu (příloha č. 4 Výzvy), bude zadavatel hodnotit údaje uvedené v návrhu Servisní smlouvy: Cena servisu
výtahu v záruční době bez DPH v Kč za jeden kalendářní měsíc. Zaokrouhlení bude provedeno na dvě
desetinná místa.
20.4. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Jednotlivá kritéria budou hodnocena na základě následujících vzorců:
–

U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (cena):

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem
Po výpočtu bodů-procent za jednotlivá dílčí kritéria, budou tyto body sečteny. Hodnotící kritéria budou bodově
(procentuálně) vypočítána s přesností na dvě desetinná místa. Nabídky budou seřazeny od nejvyššího počtu
bodů-procent (1. místo – ekonomicky nejvýhodnější nabídka) po nejnižší počet bodů-procent (nejméně
ekonomicky výhodná nabídka). Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka s nejvyšším počtem
bodů-procent.
V případě shodnosti nabídek, zadavatel zvolí jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele s nižší
nabídkovou cenou bez DPH v Kč (hodnotící kritérium uvedené 20.1. písm. a) Výzvy). V případě shodnosti
nabídky v obou kritériích, pak vítěze zvolí prostřednictvím losu za přítomnosti notáře.
21. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Kvalifikace se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
(uchazeč) kvalifikaci požadovanou Zadavatelem splňuje (obdobně jako dle § 53 odst. 4 ZZVZ) nebo
prokázáním všech požadovaných dokladů v prosté kopii.
Zadavatel může při pochybnostech dokladů v nabídce po vybraném dodavateli, se kterým má být uzavřena
smlouva obdobně jako dle § 124 a násl. ZZVZ, požadovat před uzavřením smlouvy obdobně jako dle § 122
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odst. 3 ZZVZ předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
Pokud zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů obdobně jako dle § 122 odst. 3
ZZVZ a vybraný dodavatel požadované doklady ve stanovené lhůtě nepředloží, bude zadavatel v souladu se
zásadou přiměřenosti posuzovat skutečnosti a důvody, proč vybraný dodavatel otálí s uzavřením smlouvy na
plnění zakázky. Zadavatel v takovém případě může dále postupovat obdobně jako dle § 122 odst. 7 ZZVZ.
Analogicky se ZZVZ je možno prokázat kvalifikaci rovněž prostřednictvím jiných osob. Pro účely prokazování
kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti dodavatelů se ustanovení § 81 až 88
ZZVZ použiji obdobně.
Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který splní:
21.1. Základní způsobilost dodavatele
Obdobně jako dle ustanovení § 74 a § 75 ZZVZ, a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden
v Příloze č. 2 této Výzvy.
Pro obnovení základní způsobilosti dodavatele se postupuje obdobně jako dle ustanovení § 76 ZZVZ,
účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti obnovil svou způsobilost
k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná
nápravná opatření obdobně jako dle § 76 ZZVZ.
21.2. Profesní způsobilost dodavatele
Obdobně jako dle ustanovení § 77 ZZVZ, a to předložením:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu zakázky, protože jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje, a současně aby
prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, protože taková odborná způsobilost je pro plnění zakázky jiným právním předpisem vyžadována.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (postačí předložit výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jedenkrát a bude to považováno za prokázání
základní i profesní způsobilosti),
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro:
i. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,
ii. „Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení“.
21.3. Prokázání kritérií technické kvalifikace
21.3.1. Obdobně jako dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ (dále jen „TKD“) dodavatel prokáže
kritéria technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za
posledních 5 let (dále jen „seznam“) a osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
těchto prací. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu formou čestného
prohlášení, viz Příloha č. 5 této Výzvy a doložením osvědčení objednatelů (originály osvědčení
doloží až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy).
Dodavatel splňuje TKD, pokud v posledních 5 letech poskytl alespoň:
-

3 stavební práce, každá v hodnotě min. 600 tis. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla vždy instalace
nového výtahu, který splnil normu ČSN EN 81-20, jenž byl určen ke svislé dopravě osob (doloženo v
seznamu či osvědčení)*:

Účastník v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele (objednatele), u kterých může
zadavatel účastníkem uvedené informace ověřit.
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Pozn. k „*“: Rovnocenným dokladem k prokázání obdobně jako dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ jsou doklady
uvedené obdobně jako dle § 79 odst. 5 ZZVZ, v případech, kdy ani z těchto dokladů nejsou patrny údaje k
posouzení kvalifikace na soulad s požadavky ZD, může zadavatel po účastníkovi požadovat další doklady, ze
kterých lze řádně posoudit obsah účastníkem prokazovaných kvalifikačních předpokladů např. smluvní
položkový rozpočet atp.

22. Vymezení poddodavatelů
Zadavatel nevymezuje, části veřejné zakázky, které nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatele.
23. Požadavek na písemnou formu a jazyk nabídky
Účastník zpracuje nabídku písemně v elektronické podobě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.
24. Další požadavky na zpracování nabídky
a) Účastník v nabídce předloží doplněný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této Výzvy), který bude obsahovat
základní údaje o účastníkovi, obchodní jméno, právní formu, IČO, sídlo a adresu pro doručování
písemností, statutárního zástupce a kontakt na osobu pověřenou jednat za účastníka nebo jeho jménem.
Pověří-li účastník zastupováním na základě plné moci jinou osobou, pak tato plná moc s rozsahem
pravomocí udělených tomuto zástupci bude nedílnou součástí nabídky. Smlouva bude doplněna
o celkovou nabídkovou cenu.
b) Účastník v nabídce předloží návrh Servisní smlouvy, který bude obsahovat minimálně obchodní podmínky
stanovené v příloze č. 6 této Výzvy. Ustanovení doplněná nad rámec minimálních obchodních podmínek
nesmí být s nimi v rozporu a nesmí znevýhodňovat zadavatele (např. ukládat povinnosti či sankce
zadavateli či podmiňovat práva a povinnosti stanovené v minimálních obchodních podmínkách apod.).
Návrh Servisní smlouvy bude obsahovat základní údaje o účastníkovi, obchodní jméno, právní formu,
IČO, sídlo a adresu pro doručování písemností, statutárního zástupce a kontakt na osobu pověřenou
jednat za účastníka nebo jeho jménem. Pověří-li účastník zastupováním na základě plné moci jinou
osobou, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených tomuto zástupci bude nedílnou součástí
nabídky. Smlouva bude obsahovat celkovou cenu servisu výtahu v záruční době bez DPH v Kč za
kalendářní měsíc.
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
c) Zadavatel požaduje záruku dle požadavku uvedeného v návrhu Smlouvy o dílo.
d) Zadavatel závazně stanovuje obchodní podmínky uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo (příloha
č. 3 Výzvy) a v minimálních obchodních podmínkách pro servisní smlouvu (Příloha č. 6 Výzvy).
e) Zadavatel si vyhrazuje změnit či doplnit zadávací podmínky v průběhu výběrového řízení.
f) Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení na zakázku zrušit, kdykoliv v průběhu jeho trvání, popř. odmítnout
všechny došlé nabídky, a to bez náhrady nákladů účastníkům.
g) Účastníkovi nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených s jejím
zpracováním.
h) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
i) Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím členění a pořadí dokumentů:
 krycí list nabídky (Příloha č. 4 této Výzvy),
 obsah nabídky,
 prokázání kvalifikace
o čestné prohlášení, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti
dodavatele (Příloha č. 2 této Výzvy),
o doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilost,
o čestné prohlášení/seznam o prokázání technické kvalifikace (viz Příloha č. 5)
o doklady k prokázání technické kvalifikace dle odst. 21.3 ZD
Pozn. ke kvalifikaci: Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele a výpis
z Obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
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j)
k)

l)
m)

n)
o)

požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
 Závazný návrh smlouvy včetně příloh (nabídkový rozpočet – doložen jako Příloha č. 1
Smlouvy) a návrh servisní smlouvy. Obě smlouvy budou podepsané osobou
oprávněnou jednat za účastníka (elektronický podpis smlouvy je v souladu se
stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj k elektronizaci nabídek doporučený nikoliv
závazný, zadavatel doporučuje aby nabídka byla podepsána zaručeným nebo
uznávaným elektronickým podpisem, a to z důvody ochrany nabídky účastníka.
Nabídka, která nebude podepsána, nebude vyloučena, resp. účastník nebude vyloučen
z důvodu absence elekotronického podpisu, zadavatel si však vyhrazuje právo
účastníka v případě pochybností pravosti nabídky vyzvat k doplnění nabídky obdobně
jako dle § 46 ZZVZ)
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z výběrového řízení, jehož nabídka neodpovídá zadání, nebo ho
plní pouze zčásti.
V případech, kdy nabídková cena se bude jevit jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky,
může zadavatelem jmenovaná hodnotící komise, pokud ji zadavatel jmenuje, vyžadovat písemné
zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud účastník mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě
nezdůvodní nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, vyloučí účastníka
výběrového řízení.
Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se účastníkům.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel může být osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od předání díla.
Účastník si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností
ze strany účastníka.
Nesplnění podmínek stanovených touto Výzvou ze strany účastníka může vést k vyloučení nabídky účastníka
z hodnocení pro nesplnění podmínek výběrového řízení.

V Brně dne 12. 06. 2019
Podpis zadavatele:
…………………………………………..
Mgr. Petr Šurek, ředitel
v z. Mgr. Ing. Petr Zatloukal

Mgr. Petr
Zatloukal
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Digitálně podepsal Mgr.
Petr Zatloukal
Datum: 2019.06.12
10:26:32 +02'00'

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6

Projektová dokumentace a soupis prací
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dodavatele obdobně jako dle § 74
zák. 134/2016 Sb.
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list nabídky
Prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele a seznam referencí k hodnocení
Obchodní podmínky pro servisní smlouvu
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