ZADÁVACÍ DOKUMENTACE,
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a), § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále „ZZVZ“)
v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem
„Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení“
zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ

ZADAVATEL
Název
Sídlo
IČO
za níž jedná:
kontaktní osoba
e-mail:
ID dat. schránky:
tel.:
Profil zadavatele

Obec Košetice
Košetice 146, 394 22
00248444
Ing. Blanka Veletová, starostka
Mgr. Jaroslav Skolek, ředitel školy
obec@kosetice.cz
h5hbdje
565 498 117
https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

Zástupce zadavatele:
Název:
IČO:
se sídlem:
kontaktní osoba:
tel:
email:

Správa veřejných zakázek s.r.o.
05800234
Pod Děvínem 2716/43, 150 00 Praha 5
Mgr. Lubor Šída, jednatel
+420 734 122 886
info@spvz.cz

Zástupce zadavatele je osobou zastupující zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů podle
ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením. Zástupce zadavatele postupuje v souladu § 44 odst. 1 ZZVZ
tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zástupce zadavatele je v souvislosti se zadávacím řízením
Financováno z prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, 47. Výzva IROP
INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003307.

-

nestranný a nezávislý. Zástupci zadavatele není v souladu s § 43 odst. 2 ZZVZ uděleno zmocnění
k výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a k rozhodnutí o
námitkách.

1. Preambule
Tato výzva včetně jejích příloh je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek pro
veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení realizovaném na základě § 56 ZZVZ (dále
jen „zadávací řízení“), jehož účelem je zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování
odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení“ (dále jen „veřejná zakázka“). Druhem veřejné zakázky ve
smyslu § 2 odst. 2 ZZVZ je veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 ZZVZ.
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA
ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4. Zadavatel je v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ oprávněn zadávací
řízení zrušit v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu.
Tato výzva se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění
kvalifikace podle § 73 a násl. ZZVZ a údaje o hodnocení nabídek podle § 114 ZZVZ v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci
neuvedené se řídí ZZVZ.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník zadávacího řízení (dále též
jen „účastník“) plně a bez výhrad zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ včetně
případných změn či doplnění zadávacích podmínek dle § 99 ZZVZ.
Zadávací dokumentace obsahuje závazné podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně dalších
informací (ať již písemných či poskytnutých v jakékoliv jiné formě) zpřístupněných do uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Účastníci jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny,
specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a řídit se jimi.
Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za
důsledek vyloučení účastníka zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu
účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada může znamenat
vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém
jazyce. Ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ tím není dotčeno.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Rozdělení veřejné zakázky na části:
V souladu se zněním § 35 a § 101 ZZVZ rozdělil zadavatel veřejnou zakázku na tyto tři části:
1) Část 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - IT vybavení
2) Část 2 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - školní nábytek
3) Část 3 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - školní pomůcky a zařízení
Účastníci jsou oprávněni podat nabídku do jedné, popř. do všech částí veřejné zakázky. Nabídka na
každou část veřejné zakázky musí být podána samostatně. Účastník může podat v každé části veřejné
zakázky pouze jednu nabídku.
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Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s následujícími CPV kódy:
Pro část 1 veřejné zakázky:
Kód CPV
48000000-8
30200000-1
39162000-5
30231300-0

Název kódu CPV
Balíky programů a informační systémy
Počítače
Vzdělávací vybavení
Zobrazovací jednotky

Pro část 2 veřejné zakázky:
Kód CPV
39160000-1
39100000-3
39120000-9
39290000-1

Název kódu CPV
Školní nábytek
Nábytek
Stoly, skříně, psací stoly a knihovny
Různé vybavení interiérů

Pro část 3 veřejné zakázky:
Kód CPV

Název kódu CPV

39162200-7

Školící pomůcky a zařízení

39162000-5

Vzdělávací vybavení

39162100-6

Vybavení pro výuku

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky 6.453.791,- Kč bez DPH.
Část 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - IT vybavení
2.601.153,- Kč bez DPH
Část 2 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - školní nábytek
1.402.052,50 Kč bez DPH
Část 3 - Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - školící pomůcky a zařízení
2.450.585,50 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení, nábytku a školních pomůcek a zařízení určených
do odborných učeben ZŠ Košetice a jejich instalace.
V části 1 veřejné zakázky se zejména jedná o dodávku IT vybavení odborných učeben v ZŠ Košetice,
konkrétně interaktivní tabule, přídavné reproduktory, projektor, pylonový pojezd s křídly, software,
PC, NAS server, disk, UPS, switch, redukci, audio matice, audio mixery, krytky, sluchátka, kabely, PC
příslušenství, monitory, stolní vizualizér, PC prezentační stanice pro učitele, záložní zdroj pro učitelské
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PC, kontrolní a prezentační monitory, PC stanice pro studenty, multifunkční tiskárnu, access point a 1port PoE Injector. Podrobně je předmět plnění popsán v rámci Technické specifikace, která je přílohou
č. 1 této zadávací dokumentace.
V části 2 veřejné zakázky se zejména jedná o dodávku nábytku určeného do odborných učeben a
přípravných místností ZŠ Košetice, konkrétně učitelské katedry, žákovské lavice, háky na zavěšení
sluchátek, žákovské židle, učitelské židle, skříně, stoly učebny přírodních věd pro 3 žáky, stoly učebny
přírodních věd pro 2 žáky, plynový komplet, plynovou bombu, lineární zdroj pro rozvod do stolů
studentů, rozvodný box pro 12 V, odkládací pracoviště, skříňovou sestavu s nástavcem, jednací stoly,
zrcadlo, poličku a skříňovou sestavu s nástavcem. Podrobně je předmět plnění popsán v rámci
Technické specifikace, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
V části 3 veřejné zakázky se jedná zejména o dodávku o školních pomůcek a zařízení určených do
odborných učeben ZŠ Košetice, fyzikálních, chemických a přírodovědných, konkrétně bezdrátový
spektrofotometr, optické vlákno, magnetickou míchačku, digitální váhu, ideální plyn, absolutní nulu,
žákovské sady pro učebnu přírodních věd pro 3 studenty, rozšiřující sadu senzorů a čidel pro
studentskou sadu, sadu senzorů a čidel pro učebnu fyziky, lidské oko, ruční generátory, větrné
elektrárny, vozíčky, dráhu s vozíčky, míchačku barev, sadu čoček, rozhraní, pravítko, stopky, siloměry,
sadu na demonstraci, vztlak kapaliny, sady válců, magnetické pole, mikroskop, Newtonovy trubice,
modely motoru, pokusy s vakuem, optiky, generátor, elektroskopy, kádinky, orbit, vlasec, magnety,
válce a teploměry, lebku, mozek, kostru, oko, ucho, srdce, minerály, horniny, lidský trup, biochemie,
mikroskopy, 3D brýle, SW pro 3D brýle, robotické sestavy, sadu senzorů a čidel pro učebnu přírodních
věd a USB mikroskopy s flexibilními držáky. Podrobně je předmět plnění popsán v rámci Technické
specifikace, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky, resp. její příslušné části bude plněn vybraným účastníkem na základě Kupní
smlouvy, a to způsobem a za podmínek v Kupní smlouvě stanovených. Závazný návrh Kupní smlouvy
pro části 1, 2 a 3 tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Veškeré náklady účastníků spojené s dodávkami dle Kupní smlouvy budou zcela obsaženy v kupní ceně.
Předmět závazku z Kupní smlouvy bude dodán v definované kvalitě a v souladu s příslušnými právními
a technickými normami a předpisy platnými a účinnými v době dodání a následné instalace. Technický
a uživatelský standard veřejné zakázky, resp. její příslušné části je definován technickými specifikacemi,
které jsou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 1, 2 a 3.
Účastník zpracuje nabídkovou cenu na základě soupisu všech položek dodávek dle příslušné části
veřejné zakázky. Očekává se, že se účastník seznámí s podrobným popisem všech položek. Případné
připomínky uplatní dodavatel formou písemné žádosti o dodatečné informace.
V kupní ceně budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které účastníkovi v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky, resp. její příslušné části vzniknou a bez kterých by plnění
nedosahovalo požadované kvality.
Zadavatel nepřipouští úpravy či změny položek soupisu dodávek.
Zadavatel dále upozorňuje, že mimořádně nízká nabídková cena se v souladu s § 113 ZZVZ posuzuje
rovněž v podrobnostech položek soupisu dodávek. Pokud hodnotící komise shledá u účastníka
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude účastník muset být schopen k dotazu zadavatele (resp.
hodnotící komise) odůvodnit nabídnuté jednotkové ceny (na úrovni jednotlivých položek soupisu
dodávek).
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, které by vedly
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, jedná se toliko o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně shodné řešení.
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K řádnému plnění veřejné zakázky bude vybraný účastník povinen zadavateli poskytovat úzkou a
průběžnou součinnost spočívající v účasti zástupce vybraného účastníka na operativních poradách
týkající se realizace veřejné zakázky a dále též součinnost spočívající ve spolupráci s jinými účastníky
vybranými pro jiné části veřejné zakázky při dodání a instalaci dodávek.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to v Kč. Nabídková
cena každé části veřejné zakázky bude uvedena v členění:
•
•
•

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a
nabídková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 4 zadávací
dokumentace), a dále účastník uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění do příslušného
ustanovení návrhu Kupní smlouvy (označeno žlutým podbarvením a slovy „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“).
Nabídková cena včetně DPH bude překročitelná pouze v případě, že za trvání smlouvy dojde ke
změnám sazeb daně z přidané hodnoty; rozhodující je v takovém případě původní nabídková cena bez
DPH.

4. Návrh smlouvy a obchodní podmínky
Závazný návrh Kupní smlouvy pro část 1, 2 i 3 tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Účastník je
povinen předložit zadavateli v nabídce návrh kupní smlouvy na zajištění předmětu plnění celé části
veřejné zakázky. Účastník není oprávněn v návrhu smlouvy a v jejích přílohách měnit jakákoliv jiná
ustanovení než ta, která jsou určena pro doplnění – slovy „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ a žlutě podbarvena.
Veškeré obchodní, dodací, platební a záruční podmínky jsou blíže vymezeny v návrhu Kupní
smlouvy.
Návrh Kupní smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka; statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se
způsobem jednání jménem účastníka; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí nabídky účastníka.

5. Kvalifikace účastníků
5. 1. Obecné pokyny ke kvalifikaci
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
a. základní způsobilost v rozsahu podle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 písm. a) až f) ZZVZ;
V souladu s ustanovením § 74 odst. 1 ZZVZ způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
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d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
V souladu s § 75 odst. 1 ZZVZ prokáže vybraný dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti ve
vztahu k České republice podle § 74 odst. 1 ZZVZ předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ
(viz příloha č. 6 této výzvy),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (viz příloha č. 6 této výzvy),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
V nabídce lze doložit splnění základní způsobilosti čestným prohlášením – příloha č. 6 zadávací
dokumentace.
b. profesní způsobilost podle:
•

§ 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel předloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

c. technická kvalifikace:
c. 1. čestné prohlášení
Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam významných dodávek za posledních 3 roky
před zahájením zadávacího řízení, a to ve formě vyplnění přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.
K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 3
letech před zahájením zadávacího řízení realizoval a dokončil min. 1 zakázku obdobného charakteru.
•

Za obdobnou zakázku na dodávky pro část 1 se považuje zakázka, jejímž předmětem byla
dodávka IT vybavení (PC, monitory, interaktivní tabule apod.) ve výši min. 200.000,- Kč Kč bez
DPH.

•

Za obdobnou zakázku na dodávky pro část 2 se považuje zakázka, jejímž předmětem byla
dodávka nábytku (žákovské lavice, žákovské židle, učitelské katedry, skříně apod.) min. ve výši
min. 400.000,- Kč bez DPH.
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•

Za obdobnou zakázku na dodávky pro část 3 se považuje zakázka, jejímž předmětem byla
dodávka školících pomůcek a zařízení (mikroskopy, kádinky, modely částí těla apod.) ve výši
min. 200.000,- Kč bez DPH.

c. 2. vzorky vztahující se pouze na dodávky pro část 2
Podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží vzorky
výrobků určených k dodání v rámci realizace části 2 veřejné zakázky. Vzorky jsou vybrány a
specifikovány tak, aby co nejlépe prokazovaly schopnost dodavatele řádně splnit předmět veřejné
zakázky, resp. její části 2, a současně co nejméně zatěžovaly dodavatele jak časově a materiálně, tak
finančně. V souladu s technickou specifikací jsou vzorky pro prokázání splnění technické specifikace
stanoveny takto:
-

Vzorek č. 1

Vertikálně rozřízlý plastový skořepinový sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro
jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s
jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.
-

Vzorek č. 2

Deska o velikosti min. 80 x 80 mm oboustranně laminované desky HPL laminátem o tloušťce min.
1,5 mm a o celkové tloušťce 25 mm s ABS hranou o tloušťce min. 5 mm lepených voděodolným
PUR lepidlem
-

Vzorek č. 3

Deska o velikosti min. 80 x 80 mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm,
19 mm a 22 mm s ABS hranou o tloušťce min. 2 mm lepené voděodolným PUR lepidlem. V
libovolném dekoru laminace.
-

Vzorek č. 4

Dveřní nábytkový závěs s 270° otevřením.
-

Vzorek č. 5

Kovový profil min. 80 mm dlouhý o průřezu 30 x 30 mm, 40 x 20 mm, plochoovál 80 x 25 mm, „Dprofil“ neboli tunelový profil 55 x 35mm, trubka o průměru 38 mm, tyto s min. tloušťkou stěny 2
mm, dále trubka o průměru 22 mm s min. tloušťkou stěny 2,5 mm. Všechny profily budou
povrchově upraveny práškovým vypalovacím lakem, přičemž odstín barvy je libovolný.
Zadavatel stanoví jako limit pro splnění kvalifikačního předpokladu pro část 2 veřejné zakázky
předložit:
1 ks vzorku č. 1
1 ks vzorku č. 2
1 ks vzorku č. 3
1 ks vzorku č. 4
1 ks vzorku č. 5
Dodavatel je povinen vzorky doručit do konce lhůty pro podání nabídek (viz bod 7.2 této zadávací
dokumentace). Za rozhodující okamžik pro posouzení, zda vzorky byly doručeny včas, je vždy okamžik
převzetí nabídky osobou zadavatele. Kontaktní osoba pro převzetí vzorků: Ing. Blanka Veletová, e-mail:
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obec@kosetice.cz, tel.: 724180812. Dodavatel může vzorky rovněž zaslat prostřednictví poštovního
doručovatele nebo libovolnou kurýrní službou ve stanovené lhůtě na adresu sídla zadavatele.
Vzorky doručí dodavatel v uzavřeném obalu s názvem „Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice
- vybavení – vzorky - Neotvírat“.
Po uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení budou vzorky připraveny k vrácení účastníkovi.
Účastník je ovšem povinen písemně zažádat o vrácení vzorků; vzorky mu budou vráceny bez
zbytečného odkladu po doručení takové žádosti. Kontaktní osoba pro předání je: Ing. Blanka Veletová,
e-mail: obec@kosetice.cz, tel.: 724180812.
V případě, že poskytnuté vzorky nebudou odpovídat požadovaným parametrům, může být uchazeč
ze zadávacího řízení vyloučen na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
5. 2. Požadavky na způsob prokázání kvalifikace v rámci nabídky:
Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci v nabídkách v kopiích a mohou je v souladu s § 86 odst. 2
ZZVZ nahradit čestným prohlášením o prokázání splnění kvalifikace, kromě profesní způsobilosti,
kterou čestným prohlášením nahradit nelze. Vzor čestného prohlášení o prokázání splnění kvalifikace
(základní způsobilosti a technické kvalifikace) tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Doložení
čestného prohlášení v nabídce je dostatečné pro prokázání splnění kvalifikace dodavatele. Doklady
uvedené výše předloží až vybraný dodavatel na základě výzvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ.
5. 3. Požadavky na způsob prokázání kvalifikace před uzavřením smlouvy:
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
5. 4. Požadavky na stáří dokladů prokazujících kvalifikaci:
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí dle § 86 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5. 5. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s § 81 ZZVZ doklady vydanými
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem v této
výzvě.
5. 6. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje v souladu s § 81 ZZVZ základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Zadavatel nestanovuje dle § 84 ZZVZ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti, ekonomické
a technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně, nebo pokud prokazují
kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
5. 7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s § 83 ZZVZ technickou kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
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a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
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. Obsah písemného závazku dle písm. d) musí mít náležitosti dle § 83 odst. 2
ZZVZ.

5. 8. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatelů, kteří neprokazují chybějící část
kvalifikace dodavatele
Zadavatel nepožaduje v souladu s § 85 ZZVZ, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho
poddodavatelů.
5. 9. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel je oprávněn prokázat základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, a to způsobem dle § 228 ZZVZ.
5. 10. Systém certifikovaných dodavatelů
Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci schváleného
systému certifikovaných dodavatelů, a to způsobem dle § 234 ZZVZ.
5. 11. Objasnění nebo doplnění údajů a dokladů dodavatelem a poddodavatelem:
Zadavatel může za účelem zajištění řádného průběhu tohoto výběrového řízení požadovat po
dodavateli a jeho poddodavateli, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo
doplnil další nebo chybějící údaje a doklady.
Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo
prominout její zmeškání. Pokud dodavatel nebo poddodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní,
nepředloží anebo nedoplní údaje a doklady, může zadavatel nabídku dodavatele vyřadit z dalšího
hodnocení nabídek.
5. 12 Omezení poddodavatelů
Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ nevyhrazuje požadavek, aby část plnění veřejné zakázky
mohla být plněna pouze dodavatelem (účastníkem zadávacího řízení).
5. 13. Požadavek zadavatele v případě společné účasti dodavatelů
Pokud budou dodavatelé předkládat společnou nabídku, zadavatel požaduje dle § 103 odst. 1 písm. f)
ZZVZ, aby tito dodavatelé v nabídce předložili smlouvu, ze které vyplývá, že tito dodavatelé podávající
společnou nabídku ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.
5. 14. Změna kvalifikace
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do
5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady
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nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna
takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro
snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení
nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci výše, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

6. Místo plnění a doba plnění
Část 1
Místem plnění, tj. předání dodávek zadavateli je areál budovy ZŠ Košetice (konkrétní místo
v závislosti na technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace).
Termín dodání předmětu plnění je maximálně T + 90 kalendářních dnů, kde T je datum zveřejnění
smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Část 2
Místem plnění, tj. předání dodávek zadavateli je areál budovy ZŠ Košetice (konkrétní místo v
závislosti na technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace).
Termín dodání předmětu plnění je maximálně T + 90 kalendářních dnů, kde T je datum zveřejnění
smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Část 3
Místem plnění, tj. předání dodávek zadavateli je areál budovy ZŠ Košetice (konkrétní místo v
závislosti na technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace).
Termín dodání předmětu plnění je maximálně T + 90 kalendářních dnů, kde T je datum zveřejnění
smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Dodavatel bere výslovně na vědomí, že v případě prodlení s plněním v termínech předání dodávek
v části 1, 2 i 3 veřejné zakázky hrozí zadavateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce
spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši.
Dodavatel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne z důvodu na
straně zadavatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno
za škodu vzniklou vinou dodavatele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.

7. Pokyny pro zpracování nabídky
Pod pojmem nabídka se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na
základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém
nebo slovenském jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého
jazyka; povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující
kvalifikaci ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce) v písemné formě v
elektronické podobě.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z
obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí nabídky.
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Účastník nemá nárok na jakoukoli úhradu v souvislosti se zpracováním a podáním nabídky. Podané
nabídky budou u zadavatele uchovány dle zákona.
7. 1. Podání nabídky
Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK na https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html . Pro účely zamezení
technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům
podávat nabídky ve formátu .pdf (textové části nabídky, doklady) a xls (položkové rozpočty).
7. 2. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2021 v 10:00 hodin.
7. 3. Zabezpečení nabídky účastníka
Zabezpečení nabídky proti manipulaci je zajištěno certifikovaným elektronickým nástrojem E-ZAK.
7.4. Požadavky k obsahovému členění nabídky
Zadavatel doporučuje členit nabídku do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně
s následujícími pokyny:
a) vyplněný krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu č. 4
zadávací dokumentace
b) doklady, jimiž zadavatel prokáže způsobilost – v rozsahu a formě požadované ZZVZ a touto zadávací
dokumentací, tj.:
- čestné prohlášení o prokázání způsobilosti (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
- výpis z Obchodního rejstříku.
c) podepsaný návrh Kupní smlouvy – účastník v návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 5) vyplní údaje
požadované zadavatelem, jako jsou identifikační údaje, nabídková cena, návrh Kupní smlouvy
podepíše; v návrhu Kupní smlouvy nesmí být provedena žádná změna kromě požadovaného doplnění
zažlucených údajů,
d) doklady vztahující se ke složení jistoty dle článku 15 zadávací dokumentace,
e) případné další doklady požadované případně zadavatelem v zadávací dokumentaci, event. doložené
účastníkem nad rámec vymezená v zadávací dokumentaci.

8. Kritéria hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve
smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel provede u každé části veřejné zakázky samostatné hodnocení dle
níže uvedených pravidel.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v bez DPH. Váha
kritéria je 100 %. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Vybraným
dodavatelem se stane ten, který nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. V souladu
s ustanovením § 39 odst. 4 ZZVZ bude provedeno posouzení splnění podmínek účasti až po hodnocení
11

nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele (účastníka zadávacího řízení, který podal dle hodnocení
ekonomicky nejvýhodnější nabídku).
V případě rovnosti absolutních hodnot nabídkových cen dvou či více nabídek rozhodne o pořadí
nabídek los za účasti těch účastníků zadávacího řízení, jejichž absolutní hodnoty nabídkových cen jsou
shodné.
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ budou použity informace a údaje (které jsou předmětem
hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.

9. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Před uzavřením smlouvy zadavatel odešle vybranému dodavateli ve smyslu § 122 odst. 3 písm. a) a b)
ZZVZ výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nebude mít
k dispozici.

Ve smyslu § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen
„skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných
majitelů“).
Ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel
ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné
evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
• Účastníci sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
• Účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
• Účastníci nejsou oprávněni podmínit nabídku dalšími podmínkami z jejich strany.
• Obec není plátcem DPH, jakékoliv případné daňové povinnosti spjaté s předmětem veřejné zakázky
vztahující se k DPH jdou k tíži účastníka a nikoliv zadavatele, a jsou tak výlučně nákladem účastníka.
• Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud účastník uvede v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení.
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• V souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zadavatel výslovně upozorňuje na své právo zrušit zadávací
řízení v případě, že neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázka částečně hrazena.

10. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

11. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni dle § 40 ZZVZ) je 120 dnů od
data podání nabídek.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve
smyslu § 41 ZZVZ (viz bod 15. 1. této zadávací dokumentace).

12. Dotazy k zadávacím podmínkám
12. 1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci dle § 98 ZZVZ. Vysvětlení zadávací dokumentace
zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání
nabídek.
O vysvětlení zadávací dokumentace může požádat dodavatel písemně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html
popřípadě jiným způsobem, který zákon předvídá.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 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 lhůty dle § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ (celkem tedy 8
pracovních dnů). Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní 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 by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 ZZVZ.
12. 2. Komunikace se zadavatelem
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html , který je zároveň profilem zadavatele.
Veškeré úkony v zadávacím řízení včetně podání nabídky se provádějí elektronicky a rovněž veškerá
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve smyslu § 211 odst. 3 a § 107 odst. 1 zákona probíhá
výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ zásadně písemně. Písemná
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky (s výjimkou případů podle §
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211 odst. 3 ZZVZ), a to primárně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, což je
způsob komunikace, který zadavatel preferuje, nicméně nevylučuje ani jiné zákonné způsoby
komunikace.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK
(zejména podání nabídky, zasílání zpráv zadavateli) je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto
elektronickém nástroji. V případě, že zadavatel již dodavatele v tomto nástroji předregistroval s
využitím veřejně dostupných informací, je třeba tuto předregistraci dokončit a nastavit kompetentním
osobám potřebná oprávnění – v případě potíží s registrací je nutné kontaktovat uživatelskou podporu
EZAK (tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz). Registrace dodavatele není třeba k přístupu
k zadávací dokumentaci a dalším dokumentům uveřejněným na profilu zadavatele (viz § 3 odst. 2 písm.
c) vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK či do datové schránky, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených
u dodavatele odpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové
schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.straziste.cz/
Test nastavení internetového
https://ezak.straziste.cz/

prohlížeče

a

test

podání

nabídky

je

k

dispozici

na:

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje EZAK je
možné využít uživatelskou podporu EZAK (tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz).

13. Prohlídka místa plnění
Zadavatel provede dle ustanovení § 97 ZZVZ prohlídku místa plnění pro zájemce o veřejnou zakázku.
Prohlídka místa plnění se bude konat v termínu 1. 7. 2021. Sraz zájemců je v místě vchodem do ZŠ
Košetice, č. p. 165, v 10:00 hod. Případné bližší informace v této záležitosti podá kontaktní osoba
zadávacího řízení (viz záhlaví zadávací dokumentace).

14. Otevírání nabídek
Ve smyslu § 109 odst. 1 ZZVZ se otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího
obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s
nabídkami podaných v listinné podobě.
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15. Složení jistoty a jiné informace
15. 1. Jistota
Zadavatel pro účast v zadávacím řízení po dodavatelích, resp. zájemcích požaduje složení jistoty dle §
41 ZZVZ. Jistotu stanoví zadavatel ve výši:
-

40.000,- Kč v případě části 1 veřejné zakázky,
25.000,- Kč v případě části 2 veřejné zakázky,
45.000,- Kč v případě části 3 veřejné zakázky.

Jistotu dle příslušné části veřejné zakázky poskytne účastník zadávacího řízení pro každou jednotlivou
část samostatně jednou z uvedených forem podle § 41 odst. 3 zákona:
a)

Složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota) tak, aby peněžní částka byla připsána
na účet zadavatele nejpozději okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Pro složení peněžní
jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:
• účet pro složení peněžní jistoty: 6300004297/7940,
vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, pobočka Pelhřimov
• variabilní symbol platby: IČO dodavatele

V případě převodu peněz na účet zadavatele uvede účastník zadávacího řízení jako variabilní symbol
své IČO. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den
konce lhůty pro podání nabídek. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede účastník v
nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na která má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Součástí
nabídky bude doklad o tomto způsobu poskytnutí jistoty – tedy např. čestné prohlášení o složení
peněžní částky na účet zadavatele nebo doklad o uskutečněném bankovním převodu.
b)

Bankovní záruka ve prospěch zadavatele

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky se za doklad považuje písemné prohlášení banky
v záruční listině, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou
částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek peněžního ústavu vyplatit zadavateli jako věřiteli
bez odkladu a bez námitek celou částku vedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy.
Záruční listina musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. V případě jistoty ve formě bankovní
záruky předloží účastník ve své nabídce originál záruční listiny v elektronické podobě.
c)

Pojištění záruky ve prospěch zadavatele

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky se za doklad považuje písemné prohlášení
pojistitele v záruční listině obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených § 41 odst.
8 ZZVZ pojistné plnění. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva
uzavřena tak, že pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je
zadavatel. Účastník je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty. Účastník
předloží ve své nabídce písemné prohlášení pojistitele v elektronické podobě.
Zadavatel podle ustanovení § 48 odst. 3 ZZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení, který neprokázal
složení požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.
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15. 1. 1 Vrácení jistoty
Zadavatel vrátí v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ bez zbytečného odkladu peněžní jistotu
včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení
pojistitele:
a)
b)

po uplynutí zadávací lhůty nebo
poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem
zadávací lhůty.

15. 1. 2 Právo zadavatele na plnění z jistoty
Podle ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení
po vyloučení podle:
a)

b)

§ 122 odst. 7 ZZVZ – tj. v případě, kdy zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení, který je
vybraným dodavatelem a nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3 nebo 5
ZZVZ nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám nebo
§ 124 odst. 2 ZZVZ – tj. v případě, kdy vybraný dodavatel nesplnil povinnost bez zbytečného
odkladu uzavřít smlouvu.

15. 2. Přílohy zadávací dokumentace
Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona prohlašuje, že zadávací dokumentaci a přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5,
6 vypracoval zadavatel ve spolupráci se společností Správa veřejných zakázek s.r.o. jako zástupcem
zadavatele.
Přílohy zadávací dokumentace:
•
•
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Technická specifikace části 1 veřejné zakázky
Příloha č. 2 – Technická specifikace části 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 – Technická specifikace části 3 veřejné zakázky
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky pro části 1, 2 i 3
Příloha č. 5 – Závazný návrh kupní smlouvy pro část 1, 2 i 3 veřejné zakázky
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 7 – Hodnoty CPU ke dni vyhlášení

V Košeticích dne _______________

Ing.
Blanka
Veletová

Digitálně
podepsal Ing.
Blanka Veletová
Datum:
2021.06.17
15:57:28 +02'00'
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__________________________
Ing. Blanka Veletová, starostka

