Veřejná zakázka
„OPRAVA OPĚRNÉ ZDI KOLEM CHRÁMU sv. BARBORY
v KUTNÉ HOŘE“
Výzva a Zadávací dokumentace

Město Kutná Hora
1. Základní údaje
Tato zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) je zpracována na podkladě projektové dokumentace (dále také
jako „PD“) vypracované společnost VB – DRILL s.r.o. Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebáň, v 12/2017.
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen Zákon nebo ZZVZ). Veškeré postupy
v rámci veřejné zakázky se přednostně řídí tmto zákonem.
Zakázka není rozdělena na část.

2. Základní identikační údaje zadavatele
Název veřejné zakázky:

„OPRAVA OPĚRNÉ ZDI KOLEM CHRÁMU sv.
BARBORY v KUTNÉ HOŘE“
Zadavatel

Název / obchodní frra:
IČO:
Adresa sídla / rísta
podnikání:
Profl zadavatele:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Zástupce zadavatele (osoba pověřená
organizací výběrového řízení)

Město Kutná Hora
00236195
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
https://zakazky.kutnahora.cz
Ing. Josef Viktora – starosta města
Ing. Jiří Pilský
Troskovice 70
512 63 Troskovice
tel: 728 850 004
e-mail: pilsky@volny.cz

3. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na Opravě opěrné zdi kolem chrámu s. Barbory v
Kutné Hoře. Stavební práce musí být provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a
projektové dokumentaci.
Akce bude rozdělena do cca 10 etap dle finančních možností Města Kutná Hora a získaných
dotací v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR v jednotlivých letech.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – kód CPV:

CPV: 4500000

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč vč DPH:

25.869.769,-Kč
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4. Technické podmínky
Vymezení technických podmínek:
Předmět plnění musí splňovat požadavky na jeho technickou speciikaci uvedenou v příloze č. 5 ZD a podmínky
stanovené smlouvou, jejíž návrh je uveden v příloze č. 3 ZD.
Stavební práce budou prováděny v souladu se „Závazným stanoviskem“ jenž je přílohou č. 6 ZD.
Veškeré detaily jsou uvedeny projektové dokumentaci a technické speciikaci a rovněž veškerá plnění budou
provedena dle projektové dokumentace a technické speciikace, tvořící přílohu č. 5 ZD.
Veškeré použité materiály musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak.
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použit v ČR. Dílo bude realizováno v souladu se všemi
platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud
takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických speciikací obsažených
ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné praxi. Dodavatel bude při uplatňování norem
postupovat jednotně na celé akci.
Během realizace díla bude klást dodavatel důraz na maximální kvalitu provedených prací. Prováděné práce musí ve
všech ohledech splňovat požadavky stanovené projektovou dokumentací.
Pokud projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které plat pro určitého podnikatele za příznačné, jde o vyjádření
požadavku na kvalitu a je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitatvně
srovnatelnými parametry. V tom případě účastník zadávacího řízení v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce
těchto výrobků a materiálů, popř. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitatvních parametrů min. V úrovni
stanovené zadávací dokumentací.
Veškeré vzniklé odpady musí být předány pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas k provozování
zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1. Nabídková cena
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována
v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s Projektovou dokumentací akce a výkazem výměr,
obsaženými v přílohách č. 5 a 4 zadávací dokumentace.
Ocenění jednotlivých položek je třeba provést úplně pro uvedený rozsah a předpokládaný časový harmonogram.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu
veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen
včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
Výši nabídkové ceny zároveň účastník zadávacího řízení doplní do závazného návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).

5.2. Členění nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.
Nabídková cena bude uvedena v členění:

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),

sazba DPH a výše DPH

nabídková cena včetně DPH.

2



Nedílnou součástí každého smluvního závazku bude harmonogram prací včetně finančního
ohodnocení.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v přílohách č. 1 ZD – Krycí list nabídky, č. 4 ZD – Výkaz výrěr a č. 3
ZD - Závazný návrh srlouvy o dílo.

5.3. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, vymezeného ve výzvě a v této
zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipoušt s výjimkou případných změn zákonných sazeb DPH.

6. Obchodní a platební podmínky
6.1. Platební podmínky
Platební podmínky jsou speciikovány v Závazném návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 3 ZD.

6.2. Dodací podmínky
Termíny:
 Předpokládaný termín zahájení zakázky – 1.7.2018
 Termín dokončení zakázky – I. Etapa do 18-t kalendářních týdnů ode dne předání staveniště
Místo plnění: Kutná Hora.

6.3. Smluvní podmínky
Smluvní podmínky jsou speciikovány v Závazném návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 3 ZD.
Zadavatel výslovně zakotvuje do smluvních podmínek se svými dodavateli jejich povinnost spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po
svých dodavatelích.
Zadavatel smluvně zavazuje všechny účastníky realizace akce k dodržení závazných údajů, které jsou uvedeny v
řídících dokumentech Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6.4. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, dokladů či vzorků
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení a může si je opatřovat také sám.
Před podpisem smlouvy je dodavatel povinen doložit:
 originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvaliikaci, případně úředně ověřené překlady do českého
jazyka, pokud je již zadavatel nemá k dispozici,

7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
Zadavatel přijre nabídky pouze v listnné forrě.
Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále, v nerozebíratelné formě.
Veškeré dokumenty musí být vytštěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka musí být včetně veškerých
požadovaných dokladů a příloh svázána do samostatného svazku. Všechny listy žádost musí být očíslovány
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Svazek nabídky včetně veškerých příloh musí být dostatečným
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způsobem zajištěn prot manipulaci s jednotlivými listy. Použité bezpečnostní prvky musí být dostatečně
jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.

7.1. Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu účastník zadávacího řízení závazně použije přílohu č. 1 ZD - Krycí list nabídky. Na krycím
listu budou uvedeny následující údaje: základní identikační údaje dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat.

7.2. Prokázání kvaliikace
Forra dokladů:
Dodavatel předloží kopie dokladů o kvaliikaci. Při podání nabídky růže dodavatel prokázání celé kvalifkace
nahradit čestnýr prohlášenír nebo jednotnýr evropskýr osvědčenír pro veřejné zakázky dle § 87 zákona.
Dodavatel k tomu může použit přílohu č. 2 ZD – Čestné prohlášení o splnění kvaliikace.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvaliikaci, tak jak jsou speciikovány níže.
Před podpisem smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů o kvaliikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady o prokázání kvaliikace, které jsou
v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilost nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Kvaliikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže základní a profesní způsobilost a technickou
kvaliikaci:

7.2.1. Základní způsobilost
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 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží

b) má v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c)

má v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění

d) má v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politku zaměstnanost
e) je v likvidaci, prot němuž bylo vydáno rozhodnut o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele
Způsob prokázání základní způsobilost:
Dodavatel prokazuje zadavateli splnění podmínek základní způsobilost na výzvu zadavatele ve vztahu k České
republice předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů, v případě bodu 7.2.1. písm. a) zadávací dokumentace
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku
splňovat
i.
tato právnická osoba,
ii.
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii.
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu
 české právnické osoby, musí podmínku splňovat osoby uvedené výše (i.-iii.) a vedoucí pobočky
závodu

b) Potvrzení příslušného inančního úřadu ve vztahu k bodu 7.2.1. písm. b) zadávací dokumentace
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c)

Písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 7.2.1. písm. b) zadávací
dokumentace

d) Písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 7.2.1. písm. c)
zadávací dokumentace
e) Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 7.2.1. písm. d) zadávací
dokumentace
f)

Výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 7.2.1. písm. e) zadávací dokumentace

7.2.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilost předložením
a)

ve vztahu k České republice výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. živnostenské
oprávnění na činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

7.2.3. Technická kvaliikace
Dodavatel prokazuje splnění technické kvaliikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznaru stavebních
prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů
o řádném poskytnut a dokončení nejvýznamnější z těchto prací.
Dodavatel doloží seznam obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení. Obdobnou zakázkou se rozumí

oprava nebo rekonstrukce památkově chráněných staveb, z nichž alespoň v jednom případě se jedná o
opěrnou zeď, kde inanční objem stavby dosáhl u každé z nich částku alespoň 1,2 mil. Kč vč. DPH.
Minimální úroveň:
Dodavatel splňuje technický kvaliikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací provedených v posledních 5
letech uvede, že realizoval alespoň 3 obdobné zakázky, kde inanční objem dosáhl u každé z nich částku alespoň 1,2
mil. Kč vč. DPH
Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Pro posouzení rozhodného období provádění
nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení stavby a termín převzet objednatelem. V případě,
že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena v
posledních pět letech. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit na místě skutečnost obsažené v doložených osvědčeních u
dřívějších objednatelů. Dodavatel může prokázat splnění této technické kvaliikace rovněž předložením smlouvy s
objednatelem a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele dle § 79 odst. 5 zákona.
Pokud dodavatel dokládá prokázání technické kvaliikace referenční zakázkou, kterou realizoval společně s jiným
dodavatelem, musí zadavatel v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS prověřit, zda dodavatel v rámci vykazované zakázky
sám realizoval právě takovou část plnění, která odpovídá požadavkům na prokazovanou kvaliikaci. Za účelem
vyloučení pochybnost zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování této část technické kvaliikace v nabídce
výslovně uvedl, pokud referenční zakázku realizoval společně s jedním nebo více dodavateli. V takovém případě musí
dodavatel v podané nabídce transparentním způsobem doložit, že v rámci dokladované referenční zakázky realizoval
sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvaliikace.

7.2.4. Prokazování kvaliikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvaliikace nebo profesní způsobilost, s výjimkou splnění profesní
způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, požadované zadavatelem, prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilost ve vztahu k České republice podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
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b) doklady prokazující splnění chybějící část kvaliikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilost podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnut plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnut věcí nebo
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
jiná osoba prokázala kvaliikaci za dodavatele.

7.2.5. Kvaliikace v případě společné účast dodavatelů
V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
V případě společné účast dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost dle 77 odst. 1 zákona
(výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence) každý dodavatel samostatně.

7.2.6. Prokazování kvaliikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvaliikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které
byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Doklady prokazující splnění kvaliikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich
překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latnském jazyce.

7.2.7. Seznam kvaliikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvaliikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad
prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvaliikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilost, a b) základní způsobilost podle § 74
zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvaliikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvaliikovaných dodavatelů
starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvaliikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvaliikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvaliikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvaliikovaných
dodavatelů.

7.2.8. Systém certikovaných dodavatelů
Platným certikátem vydaným v rámci schváleného systému certikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona lze
prokázat kvaliikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvaliikovaný v rozsahu uvedeném na certikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certikátu. Před uzavřením smlouvy lze po
dodavateli, který prokázal kvaliikaci certikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d)
zákona.
Stejně jako certikátem může dodavatel prokázat kvaliikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v
němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certikátu vydaného v rámci systému certikovaných dodavatelů.

7.2.9. Změna kvaliikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvaliikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvaliikace
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 nebo prohlášení ke kvaliikaci;
zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvaliikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvaliikace jsou nadále splněny,

6

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

7.3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. K tomu
využije závazný vzor v příloze č. 3 ZD.
Zásah do ustanovení závazného návrhu srlouvy vyjra vyčleněných ríst (podbarveno žlutě) je nepřípustný a
bude považován za nesplnění zadávacích podrínek.

7.4. Oceněný výkaz výměr
Dodavatel předloží ve všech položkách oceněný výkaz výměr (podbarveno žlutě), tvořící součást zadávací
dokumentace – přílohu č. 4 ZD v předepsané struktuře, která je závazná.

Sumarizace obsahu nabídky:





Krycí list
Doklady prokazující splnění kvalifkace (Čestné prohlášení o splnění kvalifkace)
Návrh srlouvy o dílo
Oceněný výkaz výrěr

8. Další část zadávací dokumentace a jejich poskytnut
Podrobný výčet součást zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvaliikace
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Soupis prací (Výkaz výměr)
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace
Příloha č. 6 – Závazné stanovisko
Vlastní text Zadávací dokumentace včetně všech příloh je kompletně zveřejněn na proilu zadavatele
https://zakazky.kutnahora.cz .

9. Způsob a lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.05. 2018 v 8:30 hod.
Nabídky se přijímají osobním nebo poštovním podáním na adrese:
Podatelna MÚ Kutná Hora, Havlíčkovo náměst 552
Nabídky přijímají v poslední den lhůty pro podání nabídek do 8:30 hod.
Nabídka se podává v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv.
Barbory v Kutné Hoře“ a poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je
možné zaslat případné oznámení o pozdním dodání nabídky.

10. Místo a doba otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31.5.2018 v 9:00 hod. v zasedací místnost Městského úřadu Kutná
Hora na adrese Václavské nárěst 182, 284 01 Kutná Hora
Otevírání obálek mají právo se zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
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Při otevírání obálek se tto účastníci prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci vystavené osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

11. Variantní řešení
Zadavatel nepřipoušt variantní řešení nabídky ani předložení nabídek na dílčí plnění.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky,
Dále si zadavatel vyhrazuje v souladu se zněním § 53 odst. 5 zákona oznámení o vyloučení účastníka nebo oznámení
o výběru dodavatele uveřejnit na proilu zadavatele. V takovér případě se oznárení považují za doručená všer
účastníkůr zadávacího řízení okaržiker jejich uveřejnění.
Účastníku zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislost s účast v zadávacím řízení.

13. Prohlídka místa plnění a vysvětlení, doplnění a změna ZD
Prohlídku budoucího staveniště zadavatel nepředpokládá, neboť místo je veřejně přístupné.
V případě, že některý z dodavatelů o prohlídku požádá, stanoví zadavatel v souladu s ust. § 54 odst. 6 zákona jeden
termín shodně pro všechny účastníky zadávacího řízení, což písemně oznámí žadateli a současně informaci
uveřejnění na svém proilu.
Zadavatel může zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 zákona a § 54 odst. 5 zákona vysvětlit, přičemž je povinen
vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnit na proilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro
podání nabídek. Dodavatel je oprávněn písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena alespoň 7 pracovních dnů před uplynutm lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost doručena včas.
Žádost o písemné vysvětlení zadávací dokumentace zasílejte na e-mail: pilsky@volny.cz.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel ve smyslu § 99 zákona změnit nebo doplnit
před uplynut lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna na proilu
zadavatele. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může
rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od
uveřejnění změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

14. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnost. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena v Kč včetně DPH.
Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny včetně DPH komise sestaví pořadí nabídek. Jako
nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Další pořadí bude stanoveno dle skutečně
nabízených cen vzestupně.
V Kutné Hoře, dne 10.5.2018
Ing. Jiří Pilský, zástupce zadavatele
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