Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace
dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTA
PETŘVALD
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Textová část zadávací dokumentace
V textové části zadávací dokumentace jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů podmínky
zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení dodavatele z další účasti
v zadávacím řízení.
Tato zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídky
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku, nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití
i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.
Dodavatel je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace.
Dodavatel je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné
změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze
zadávacího řízení vyloučeny.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se ZZVZ, s cílem zajistit transparentní,
nediskriminační a rovné zacházení. Zadávací dokumentace obsahuje všechny informace nutné pro
vypracování nabídky dodavatelem, včetně přesného vymezení rozsahu požadovaného plnění.
V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ je zadavatel pro výkon zadavatelských činností k výše uvedené veřejné
zakázce v rámci tohoto zadávacího řízení smluvně zastoupen společností D.P.R. Management s.r.o. se
sídlem Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ 286 12 779.
Zadávací dokumentaci vypracoval, na základě podkladů poskytnutých zadavatelem, administrátor veřejné
zakázky společnost D.P.R. Management s.r.o. se sídlem Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ 286 12 779.
Informace k předběžné tržní konzultaci:
Tyto zadávací podmínky neobsahují informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace dle § 36
odst. 4 ZZVZ.
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1. Zahájení zadávacího řízení
Zadavatel zahajuje zadávací řízení dle § 53 odst. 1 ZZVZ dnem zveřejněním zadávací dokumentace
na profilu zadavatele. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení počínají běžet v souladu s ustanovením
§ 54 odst. 1 ZZVZ.

Zveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele dle ustanovení § 214 ZZVZ:
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz, datum uveřejnění dne 14.03.2018

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:

Město Petřvald
územní samosprávný celek – § 4 odst. 1 písm. d)
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
00297593
CZ00297593
Ing. Jiří Lukša, starosta města

Zástupce zadavatele:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
klodova@dprm.cz
+ 420 774 484 201

Zadavatel je ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ.
Zástupce zadavatele je osobou zmocněnou za zadavatele jednat. Dodavatel bude veškeré
písemnosti a žádosti o vysvětlení doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud není v zadávacích
podmínkách stanoveno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly doručeny
zástupci zadavatele. Od této doby začínají běžet případné lhůty vázáné na doručení písemnosti.
3. Zadávací dokumentace
3.1. Součástí zadávací dokumentace

3.1.1. Textová část zadávací dokumentace
Příloha a) Krycí list nabídky
Příloha b) Technická specifikace
Příloha c) Obchodní podmínky – návrh Smlouvy o dílo
Příloha d) Cenová nabídka
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Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení a doplňující informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 7 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávacím podmínkám nejméně 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům
vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatelů. Písemnou
žádost o poskytnutí vysvětlení a doplňující informace zaslat na kontaktní e-mail klodova@dprm.cz.
Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu
zadavatele.
4. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro kompostování odpadu z domácností a zahrad, a
to 370 ks domácích kompostéru o objemu od 0,7 do 2 m3
Předmět veřejné zakázky zahrnuje:
- Dodávku kompostérů do místa plnění, tj. města Petřvald, areál The Candy Plus Sweet Factory,
s.r.o., Rychvaldská 360, 735 41 Petřvald.
- Vyložení zboží z dopravního prostředku v místě plnění
- Dodání veškerých potřebných dokladů vztahující se k dodanému zboží
- Ukázku montáže kompostérů
- Záruční servis v rozsahu uvedeném v závazném návrhu kupní smlouvy.
Technické parametry kompostérů
Kompostér objem 0,7 m3
Kompostér objem 1,4 m3
Kompostér objem 2 m3

43 ks
135 ks
192 ks

Kvalitativní parametry dodávky pro plnění VZ
Nabízené zboží musí být nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality a zabalené v originálních
obalech.
Veškeré dodávky nabízené dodavateli musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Klasifikace Common Procurement Vocabulary
Kód CPV 39234000-1 kompostovače

5. Místo plnění veřejné zakázky
Město Petřvald
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6. Předpokládána doba splnění veřejné zakázky
Požadovaný termín dodání zboží: do 30 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
7. Kvalifikace uchazečů a posouzení kvalifikace
Ve zjednodušeném podlimitním řízení splní kvalifikační předpoklady dodavatel v souladu s § 53 odst.
4 ZZVZ, tj. čestným prohlášením nebo v kopiích.
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 74
ZZVZ, a to prokázáním v souladu se ZZVZ § 75 odst. 1.
Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních základních kvalifikačních předpokladů podle
ustanovení § 77 ZZVZ, a to předložením výpisu obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 79
ZZVZ - přehled významných zakázek za poslední 3 roky:
- 2 obdobné zakázky, které zahrnovaly dodávky v součtu min. 300 ks kompostérů libovolného typu
Dodavatel prokáže splnění předložením seznamu významných obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její cena a rozsah, doba
poskytnutí a identifikace objednatele.
Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií
kvalifikace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předloženy v prosté kopii.
2. Dodavatel může v souladu s §53 odst. 4 ZZVZ nahradit v nabídce požadované doklady čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
3. Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZVZ splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.
4. Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 v návaznosti na § 46 odst. 1 ZZVZ právo kdykoliv v průběhu
zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je
účastník zadávacího řízení povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.

S t r á n k a 5 | 11

5. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí v souladu s §
53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
6. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
7. Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle
právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst. 3 ZZVZ předložit obdobný doklad
podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem
do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně
ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklady ve slovenském a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu
8. Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob
(poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
- výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby;
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou;
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby referenční zakázky nebo členy realizačního týmu a jejich odbornou kvalifikaci, pak musí písemný
závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované
kritérium vztahuje.
9. V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího řízení),
zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva
uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za
plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat,
která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění
veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky
bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude
odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené
smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat. Kupní smlouva předložená v
nabídce pak musí nastavenému rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob odpovídat s tím, že smlouva
mezi osobami společně podávajícími nabídku se v případě výběru tohoto dodavatele stane přílohou
kupní smlouvy .
10. Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem podávají společnou
nabídku, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ prokázat splnění základní způsobilosti a profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
samostatně. Profesní způsobilost dle § 77 odst.2 ZZVZ (pokud byla zadavatelem vymezena), a dále
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kritéria technické kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho
faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.
11. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 ZZVZ povinen nejpozději do 5 pracovních
dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady
nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.
Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace
jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že
dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či
nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu vymezenou v souladu s těmito zadávacími
podmínkami, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková
cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková
cena včetně DPH.
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném ve Formuláři pro zpracování nabídkové ceny,
jehož závazný vzor tvoří přílohu d) těchto zadávacích podmínek. Celková nabídková cena bude zároveň
uvedena v Krycím listu nabídky. Cenová nabídka se stane po podpisu kupní smlouvy její přílohou.
Nabídková cena, resp. ceny jednotlivých položek, musí vždy zahrnovat veškeré náklady na zhotovení
a dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, montáže,
úklidu a likvidace obalů a odpadů, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické
dokumentace. Cena musí zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu
plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových
a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po
sjednanou dobu.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
DPH bude účtováno ve výši odpovídající zákonné sazbě v době zdanitelného plnění.
9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy, jehož závazný text je uveden
v příloze b) těchto zadávacích podmínek.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má dodavatel možnost
si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě pro podání žádosti o
vysvětlení.
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10. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH DODÁVEK
Účastníci zadávacího řízení ve své nabídce předloží vyplněný formulář technické specifikace nabízených
dodávek (viz příloha těchto zadávacích podmínek) včetně produktových listů (technické listy,
produktová data, prospekty apod.) vyhotovené výrobcem, ze kterých musí být zřejmé splnění všech
technických požadavků zadavatele uvedených v těchto zadávacích podmínkách včetně obchodních
názvů, a typového označení nabízených dodávek. Produktové listy musí být vyhotoveny v českém nebo
slovenském jazyce.
V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných či účastníkem zadávacího řízení
deklarovaných technických parametrů u nabízené dodávky musí být účastník zadávacího řízení
schopen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli ve lhůtě do max. 7
kalendářních dnů od doručení žádosti případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží,
event. jeho vzorky, či vzorky použitých materiálů prokazující dodržení všech technických, kvalitativních
a funkčních parametrů.
11. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH bude sestaveno pořadí nabídek.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude pak vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
12. Podání nabídky, zadávací lhůta, otvírání nabídek
Lhůta pro podání nabídky končí dne 03.04.2018 v 10,00. hod.
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Na obálce musí být
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ. Na nabídku podanou
po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 ZZVZ pohlíží, jako by
nebyla podána.
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené následujícím
způsobem:
„ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT!“
„KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTA PETŘVALD“

Nabídku požaduje zadavatel předložit písemně v jednom originále, jedné prosté kopii a CD nosiči.
Nabídka bude v českém nebo slovenském jazyce a nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl a musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci
s jednotlivými listy, a proto zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly opatřeny číselnou
řadou.
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Místo pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele a v pracovní
době zadavatele město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 735 41. Včasnost doručení je
rizikem uchazeče.
Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby
nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s výzvou k podání nabídek dne 03.04.2018 od 10,05
hodin na adrese zadavatele, tzn. město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 735 41.
Obálky s nabídkami otevře zadavatel v pořadí dle data a času doručení nabídky.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání obálek s nabídkami
- Zástupci zadavatele, členové komise pro otvírání nabídek a další osoby přizvané zadavatelem
- Zástupci dodavatele, maximálně však 1 osoba za jednoho dodavatele, které se prokážou plnou mocí,
nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu dodavatele.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta činí 90 dnů a počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek v souladu
s ustanovením § 40 ZZVZ. Po tuto lhůtu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je vázán svojí nabídkou až do podpisu smlouvy.

13. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se nekoná.
14. Požadavky a podmínky na zpracování nabídky

-

Pro zpracování rozpočtu zadavatel stanovuje následující podmínky:
Uchazeč není oprávněn navrhovat jiná variantní technické řešení

15. Požadavky na obsah nabídky
Dodavatel, který podává nabídku, nesmí být současně poddodavatelem, kterým jiný dodavatel
prokazuje kvalifikaci v tomtéž zadávacím řízení.

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů, bude předložena
v jednom originále, jedné prosté kopii a na CD nosiči. Nabídka bude zabezpečena takovým
způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky.
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Dodavatel předloží následující dokumenty s doporučeným pořadím dle následujících bodů:
-

Krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny základní identifikační údaje dodavatele, včetně osob zmocněných
k dalšímu jednání, hodnoty hodnotících kritérií v členění dle zadávací dokumentace, datum a podpis
osoby oprávněné jménem dodavatele nebo za dodavatele jednat.

-

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

-

Návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky
Dodavatel v nabídce doloží návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele či za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám a obsahu nabídky dodavatele.
Pokud návrh kupní smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení. Dodavatel není oprávněn návrh kupní smlouvy měnit, je pouze oprávněn návrh kupní smlouvy
doplnit tam, kde je to možné.
Přílohou návrhu kupní smlouvy bude Technická specifikace předmětu dodávky, cenová nabídka a
seznam servisních míst

-

Dodavatel je povinen do nabídky doložit
Produktový list dodávaného zboží.

-

Prohlášení o poddodavatelském systému
Nabídka bude obsahovat popis poddodavatelského systému dle zadávací dokumentace, případně
písemné prohlášení uchazečem, že nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě jako
poddodavateli.

-

Plná moc
Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná
plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

16. Ostatní ujednání
-

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení. Případné
úpravy zadávací dokumentace budou provedeny v souladu se ZZVZ.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.
Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů,
uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, jeho
uveřejněním na profilu zadavatele, v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
považuje za doručení všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
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-

Podmínky pro uzavření smlouvy – Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí
údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné zjistit
údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel vyzve vybraného dodavatele
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle § 4 odst. 4
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli; těmito doklady
jsou například:
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění.
Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení účastníka
zadávacího řízení.
Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem
zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí
stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém
porušení ZZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti
zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání
nabídky.

V Horních Tošanovicích

Za zadavatele
podepsal
Renáta Digitálně
Renáta Klodová
Datum: 2018.03.14
Klodová 17:18:13 +01'00'

Renáta Klodová za D.P.R. Management s.r.o.
na základě plné moci zadavatele
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