Obec Lomnice
Lomnice 42
793 02 Lomnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
s názvem:

Smíšená stezka a chodníky – Etapa II.
Část č. 1 veřejné zakázky – chodníky a nástupiště – je realizována v rámci projektu, který je předložen
k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
dopravy nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – program „Bezpečnost“.
Část č.2 veřejné zakázky – smíšená stezka – bude realizován buď v rámci vlastní investice zadavatele či
v rámci projektu, který bude předložen k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu nebo opravu
cyklistických
stezek ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – program „Cyklostezky“.
Stavební práce jsou zadávaný jako celek, nejedná se o samostatná dílčí plnění, pouze výstupem ZŘ
budou pro přehlednost 2 samostatné Smlouvy o dílo. Zadavatel si dále vyhrazuje právo, v kontextu
s výsledky dotačního programu apod. rozhodnout o případné nerealizaci jedné či druhé části této veřejné
zakázky či některé její dílčí části.

Zadavatel zakázky:

Obec Lomnice
Lomnice č.p. 42, 793 02 Lomnice
IČ: 00296198
Přílohy:
1. Krycí list nabídky, Rekapitulace nabídkové ceny
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr

POZN..: Zadavatel doporučuje zájemcům o zakázku vycházet (při zpracování nabídky z komplexní
dokumentace včetně projektových dokumentací.
Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se musí
podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude ze strany
zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za následek
uplatnění sankcí ze strany zadavatele – viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ustanovení § 83.

PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“)
a v souladu s platnými právními předpisy. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci
se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit elektronicky na email:
stary@bontendr.cz nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění
žádosti bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději 5 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací (kvalifikační) dokumentace a
jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč
povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky (žádosti o účast) a ve své nabídce
(žádosti o účast) je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
(kvalifikační) dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s
následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Uchazeč se tak musí při zpracování
své nabídky (žádosti o účast) vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Je-li v zadávacích podmínkách uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého dodavatele, výrobky, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se v souladu
s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku,
technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které
splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Technický dozor u téže stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět dodavatel ani
osoba s ním propojená.
Projektová dokumentace pro potřeby výběrového řízení byla zpracovaná:
•

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby byla zpracována v září
2017 společností Ing. Linda Smítalová – Atelis, se sídlem: Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc,
IČ: 74276361, hlavní inženýr projektu: Ing. Linda Smítalová, ČKAIT 1201908 – obor dopravní stavby,
dále navrhli: Ing. Petr Smítal, Bc. Jan Schneyder, Ing. Lenka Mazáčová.

Na vypracování zadávací dokumentace se podíleli dále:
•

Návrh textů – výzva k podání nabídek včetně příloh byl dle požadavků zadavatele vypracován
pověřenou osobou Ing. Radkem Starým, BON TENDR s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, IČ:
04683374 a následně odsouhlasen statutárním orgánem veřejného zadavatele.

1. INFORMACE O ZADAVATELI
1.1

Základní údaje

Zadavatel:

Obec Lomnice

se sídlem:

Lomnice č.p. 42, 793 02 Lomnice

IČ:

00296198

zastoupené:

Annou Šomodíkovou, starostkou

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296198 - zde naleznete pro toto ZŘ odkaz
na použitý profil https://ezak.e-tenders.cz/ k elektronickému vložení žádosti a nabídky.

1.2

Smluvní zastoupení zadavatele
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Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ust. § 43 zákona na základě uzavřené objednávky/smlouvy
a plné moci jiná osoba:
Smluvní zastoupení zadavatele:

BON TENDR s.r.o.

Se sídlem:

28. října 68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ:

04683374

1.3

Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve všech otázkách je Ing. Radek Starý, tel.: 606 795 575, e-mail: stary@bontendr.cz.

1.4

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel používá elektronický nástroj E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“). Elektronický nástroj je
dostupný na internetové adrese https://ezak.e-tenders.cz/.

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je novostavba smíšené stezky a chodníkových ploch v přidruženém prostoru
silnice I/45, průtahu obcí Lomnice. Součástí je i výstavba parkovacích ploch a zálivkových zastávek
linkové autobusové dopravy.
Část č. 1 – chodníky a nástupiště: Předmětem je rekonstrukce chodníkových ploch v přidruženém
prostoru silnice I/45 na průtahu obcí vč. řešení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které
navazují na SO 101 Smíšená stezka - tato část projektu je zažádána do oblasti "Cyklostezky". V tomto
stavebním objektu se nachází další přechod pro chodce. Součástí je výstavba zálivových zastávek
linkové autobusové dopravy v jejich nové optimální poloze. Obec Lomnice má 501 obyvatel. Obcí
prochází významný silniční tah směrem na Polsko s vysokým podílem těžké kamionové dopravy.
Část č. 2 – smíšená stezka: V letech 2015 a 2017 byla z příspěvků ze SFDI zahájena realizace prvních
etap smíšené stezky spojující místní komunikaci od obecního úřadu a místní prodejnu (jižním směrem).
Na tento úsek délky 689 m navazoval severním směrem úsek do místní části Tylov délky 232 m vč. lávky
přes vodní tok. Nyní se předkládá navazující jižní etapa od křižovatky silnice I/45 s místní komunikací (na
p.č. 1184/1), jedná se o novostavbu stezky délky 1038 m vč. lávky přes vodní tok. Záměr je úzce
provázán s navazujícími stavebními objekty SO 102 Chodníky a SO 103 Autobusové zálivy, pro které je
žádáno z programu „Bezpečnost“.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové
dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 1 této kvalifikační dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré
požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a již musí
být zahrnuty v nabídce uchazeče.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a
ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci
realizace jednotlivých prací na zakázce.
Součástí předmětu plnění této zakázky jsou mimo jiné také následující činnosti:
a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001
Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
b) fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD,
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c) výrobní či dílenská dokumentace stavby v těch částech stavby, kde zhotovitel stavby není
schopen realizovat dílo dle zadávací dokumentace stavby,
d) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude
doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo
protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
e) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
•

doklady uvedené pod body a) – d),

•

zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby,

•

dokladu prokazujícího provedení stavby v souladu se stavebním povolením,

•
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)
w)
x)
y)

písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, předem
odsouhlasené investorem,
zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové
podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně všech přeložek inženýrských sítí,
vypracování geometrických plánů stavby pro její zápis do katastru nemovitostí,
poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu,
zhotovitel stavby zajistí před realizací díla aktualizaci vyjádření dotčených správců sítí v daném
území stavby v souladu s realizací díla,
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla,
zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění výkopů, úklid, přístupnost, hluk,
přerušení dodávky energií aj.),
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
instalace identifikačních tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDS včetně kontaktních
spojení),
realizace a zajištění případného projednání a schválení dočasného dopravního značení,
zabezpečení výkopů a ohraničení staveniště, případné zřízení náhradních pochůzích cest pro
chodce,
aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 21.861.529,23 Kč bez DPH, z toho:
• část č. 1 – chodníky a nástupiště: 6.073.095,49 Kč bez DPH
• část č. 2 – smíšená stezka: 15.788.433,74 Kč bez DPH
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Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

Předmět

CPV

Výstavba cyklistických stezek

45233162-2

Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45233160-8

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zahájení plnění zakázky:

nejdříve od 09/2019

Ukončení díla:

nejpozději do 280 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou
zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.
Termíny jsou předpokládané (orientační) a závisí rovněž na průběhu výběrového řízení a dalších
organizačních skutečnostech na straně zadavatele.
Místo plnění: Obec Lomnice – intravilán obce (blíže viz projektová dokumentace)
Prohlídka místa plnění: Uchazeči na základě projektové dokumentaci mohou učinit prohlídku okolí
místa plnění zakázky nezávisle na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.

4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny dle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit dle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy.
Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je specifikován v čl. 5.2 zadávací
dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře
návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží
jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za
následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této
smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti
na zakázce.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako Zhotovitel.
K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží:
-

časový harmonogram realizace zakázky pro každou její část samostatně
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Pozn.: Časový harmonogram předložený uchazečem musí být vypracován s podrobností minimálně
na realizační týdny a musí respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem
na návaznosti prováděných prací. V časovém harmonogramu musí uchazeč vyznačit uzlové body
(minimálně 3 milníky) a definovat postup realizace zakázky.
Časový harmonogram bude zpracován tímto způsobem:
-

bude stanoven v kalendářních dnech (či týdnech) bez konkrétní datace,
bude zpracován v souladu s podmínkami smlouvy a dílo.

Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo jiné
uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu
(plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části
plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace
předmětu zadávacího řízení, uvedené v zadávacích podmínkách.
Pozn.: Uchazeč je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen
v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady,
které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační
předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.
V případě, že uchazeč nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.
Před podpisem smlouvy vítězný uchazeč doloží:
Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (pozn.: uchazeč musí předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu,
přičemž pojistná částka předmětného pojištění musí činit alespoň 15.000.000,- Kč).
Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato
předmětná smlouva bude předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci poskytnutí
součinnosti vítězného uchazeče před podpisem smlouvy.
Pozn.: V případě, že uchazečem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude překládat
pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, že pojištění kryje škody způsobené
uchazečem - sdružením při realizaci zakázky tzn., že všichni dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím
osobám nést odpovědnost za škodu společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

5.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
•

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech
souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky
a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

•

Uchazeč předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný výkaz
výměr (příloha č. 3) a vyplněný list rekapitulace nabídkové ceny.

•

Každá položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vyplněna.
Chybějící, nenaceněná či nulová položka (bez vysvětlení) může být považována za nesplnění
předmětu zakázky a může vést k vyloučení uchazeče.

•

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této
zakázky při zpracování nabídkové ceny.
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Nabídková cena bude v krycím listu uvedena v Kč, a to v členění dle smlouvy o dílo na jednotlivé
části díla a ve svém součtu:
a) Celková nabídková cena bez DPH
b) DPH z nabídkové ceny
c) Celková nabídková cena včetně DPH
Dále bude nabídková cena vyjádřena v rekapitulaci nabídkové ceny (příloha zadávací dokumentace č. 1)
dle jednotlivých uvedených položek.
Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá
uchazeč. Prokáže-li se v budoucnu, že uchazeč stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy,
nese veškeré takto vzniklé náklady uchazeč a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat
nezměněna.

6. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Výše požadované jistoty:
Zadavatel v souladu s ust. § 41 zákona požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 350.000,- Kč (slovy: třista padesát tisíc
korun českých).
Forma poskytnutí jistoty:
Jistota bud poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo
formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou pojištění záruky.
V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být
součástí nabídky účastníka doklad o poskytnutí této jistoty.
Zadavatel upozorňuje, že pokud tak účastník neučiní (tedy nesloží peněžní prostředky a současně
nesdělí údaje o provedené platbě), je zadavatel povinen dle § 48 odst. 3 zákona tohoto účastníka z
výběrového řízení vyloučit.
Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zástupce zadavatele (BON TENDR s.r.o.) jsou následující:
číslo účtu:
2400921844/2010
variabilní symbol platby:
IČ uchazeče
konstantní symbol:
558
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být připsána na účet zástupce
zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek.
Uvolnění peněžní jistoty se řídí § 41 odst. 6 zákona. Neuvede-li dodavatel v rámci nabídky jinak, bude mu
jistota vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě jiných požadavků dodavatele na
způsob vrácení jistoty (např. vrácení částky na jiný účet, variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky
uvést dodavatel v rámci nabídky.
V případě, že dodavatel poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, předloží
v nabídce originál bankovní záruky nebo originál prohlášení dle §41 odst. 4 písm. c) zákona. Pokud by
elektronická nabídka nemohla obsahovat originál bankovní záruky, bude elektronická nabídka obsahovat
pouze kopii bankovní záruky a současně dodavatel předloží ve lhůtě pro podávání nabídek na adresu
sídla zadavatele originál bankovní záruky v listinné podobě, o čemž bude zadavatele v nabídce
informovat. Originál bankovní záruky musí být v obálce s názvem veřejné zakázky a s označením
„neotevírat – veřejná zakázka“.
Jistota poskytnuta formou bankovní záruky musí být bez podmínek a další případných nákladů pro
zadavatele.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud dodavateli
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 5
zákona nebo § 124 odst. 2 zákona.
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7. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
(DOPORUČENÍ ZADAVATELE)
7.1. Způsob a forma zpracování nabídky
Nabídku je účastník povinen podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s požadavky elektronického nástroje.

7.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Uchazeč sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky a rekapitulace ceny
b) obsah
c) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 5.1
d) přílohy návrhu smlouvy (např. oceněný položkový rozpočet, časový harmonogram, výčet
poddodavatelů, aj.)
e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, doklad o jistotě)
f)

návrh smlouvy v elektronické editovatelné podobě (ve formátu *.doc), časový harmonogram,
oceněný rozpočet (ve formátu *.xls)

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

8. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do konce
lhůty stanovené ve výzvě k podání nabídek, v níž zadavatel vyzve veškeré zájemce o účast, kteří
prokázali splnění kvalifikace.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst.
3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na: 24.09.2019 do 10:00 hod.

9. MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání elektronických nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, a to dne 24.09.2019 v sídle zadavatele.
Vzhledem k tomu, že budou přijímány pouze nabídky v elektronické podobě, budou nabídky otevřeny bez
účasti dodavatelů.

10. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek.

11. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

12. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY
ZADAVATELE
Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.
Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní
údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
V Ostravě dne 27.08.2019

Ing. Bc.
Radek
Starý

Digitálně podepsal
Ing. Bc. Radek Starý
Datum: 2019.08.27
15:21:23 +02'00'

________________________________
Ing. Radek Starý za BON TENDR s.r.o.
na základě plné moci zástupce zadavatele
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