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I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 
Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko 

 

II. SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Předpokládaná hodnota zakázky:                        2 250 000,- Kč bez DPH 

Předpokládané plnění zakázky:                           13. 10. 2014 – 31. 3. 2015 

 

Místo dodání stroje:     Obec Polevsko  

     Polevsko 152, 471 16 Polevsko 

 

    

Povinné označení obálek: 

 

„Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko“   

NABÍDKA – NEOTVÍRAT 

 

 

Nabídku doručte nejpozději do: 17. 9. 2014 Hodina: 10:40 

 

Adresa pro podání nabídky: Obec Okrouhlá 

 Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

  

 

Otevírání obálek s nabídkami dne: 17. 9. 2014  Hodina: 10:40 

 

Adresa otvírání obálek: Obec Okrouhlá 

 Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

  

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 31. 12. 2014. 

III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Zadavatel:  Obec Polevsko  

Se sídlem:  Polevsko 152, 471 16 Polevsko 

Zastoupený:  Martina Rašínová - starostka obce  

IČ:    00525405
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IV. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB 
FINANCOVÁNÍ 

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 250 000,- Kč bez DPH 

 

Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR 

a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.  

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených 

prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmětem zakázky je dodávka samosběrného zametacího vozu pro čištění 

komunikací. 

 

Zakázka bude provedena dle pravidel Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP), 

jehož prostřednictvím bude akce spolufinancována z fondů Evropské unie (dále jen EU) v rámci 

projektu Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko. Více informací o 

OPŽP na www.opzp.cz. 

 

Druh veřejné zakázky:   Dodávky 

Kód předmětu dle klasifikace CPV : 34144430-1 Zametací vozy 

 

 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava pořizovaných zařízení na místo 

plnění zakázky, jejich uvedení do provozu a předvedení jejich funkčnosti, a dále zaškolení 

obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro jejich bezpečné ovládání a základní údržbu.  

Zaškoleny budou alespoň 2 osoby zadavatele a o školení a jeho rozsahu bude proveden 

příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.  

 

Na dodané zařízení bude poskytnuta záruka za jakost v plném rozsahu a délce minimálně 36 

měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků 

výrobce.  

VI. VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zakázka není členěna na části, proto není možné 

pouze částečné plnění. 

VII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu jako cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky.  

Další požadavky: 

Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)  

 samostatně DPH (uvedená v % i v Kč) 

http://www.opzp.cz/
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 nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 – Krycí 

list nabídky). 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této 

zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí 

obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním této veřejné zakázky.  

 

Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou.  

 

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému 

v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv více náklady 

oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze 

v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena 

měněna.  

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

VIII.1 Návrh kupní smlouvy 

 

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči 

tak mohou ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní a platební podmínky 

výhodnější. Vzor návrhu smlouvy, k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení, 

je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2. Uchazeči v uvedeném vzoru návrhu 

smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané 

nabídky. 

 

Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého 

návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží 

stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních 

podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a 

platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, bude taková nabídka 

uchazeče posuzována zadavatelem dle § 22 odst. 1 ZVZ jako nabídka nepřijatelná pro 

nesplnění zadávacích podmínek, a to se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky 

uvedenými v § 76 odst. 1 ZVZ, tj. zadavatel po posouzení tuto nabídku pro účely dalšího 

hodnocení vyřadí ze zadávacího řízení a uchazeč bude vyloučen.  

 

Přílohou návrhu kupní smlouvy bude Technická specifikace zakázky. Za tímto účelem doplní 

tabulku (sloupec „Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne“), která tvoří přílohu č. 9 této 

zadávací dokumentace.  Zadavatel ve sloupci „Požadovaná hodnota“ stanovil minimální či 

maximální hodnoty daného parametru. Pokud v tomto sloupci zadavatel uvedl „ano“ znamená 

to, že tento parametr musí vozidlo splňovat. Pokud uchazeč nabídne parametr, který 

nedosahuje (u minimální hodnoty), resp. překračuje (u maximální hodnoty) dané hodnoty, 

nebo vozidlo nebude mít vlastnost požadovanou zadavatelem, bude taková nabídka uchazeče 

posuzována zadavatele ve smyslu § 22 odst. 1 ZVZ jako nabídka nepřijatelná pro nesplnění 

zadávacích podmínek, a to se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky uvedenými v § 76 

odst. 1 ZVZ, tj. zadavatel po posouzení tuto nabídku pro účely dalšího hodnocení vyřadí ze 

zadávacího řízení a uchazeč bude vyloučen. 

 

VIII.2 Platební podmínky 

 

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 

údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet 

zhotovitele.  
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Celková kupní cena bude uhrazena po oboustranném podepsání předávacího protokolu po 

dodání kompletní zakázky a na základě prodávajícím následně vystavené faktury.    

 

Kupující je oprávněn poskytnout Prodávajícímu zálohu až do výše 90% z dohodnuté ceny za 

podmínky, že Kupujícímu bude v době uvolnění zálohy ve prospěch Prodávajícího doručeno od 

poskytovatele související finanční podpory Rozhodnutí o přidělení dotace s nabytím právní  

 

Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání zboží (podpis 

Protokolu) a splnění celého předmětu plnění Kupní smlouvy bez vad. Vydaná konečná faktura 

bude zohledňovat případnou poskytnutou zálohu. 

 

Faktura – daňový doklad je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 

faktury. Součástí faktury bude písemný předávací protokol potvrzený osobami oprávněnými 

jednat za kupujícího a prodávajícího. 

Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.  

 

VIII.3 Objektivní podmínky pro překročení výše nabídkové ceny 

 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 

poplatků.  

VIII.4 Doba dodání 

 

Dodávka předmětu plnění bude provedena nejpozději do 31. 3. 2015, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

VIII.5 Místo plnění 

 

Obec Polevsko  

Polevsko 152, 471 16 Polevsko 

VIII.6 Řešení sporů 

 

Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících z této zadávací dokumentace a kupní smlouvy se účastníci budou snažit řešit 

smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení 

rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele. 

VIII.7 Záruční podmínky 

 

Na dodané zařízení bude poskytnuta záruka za jakost v plném rozsahu a délce minimálně 36 

měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků 

výrobce.  

IX. KVALIFIKACE 

 

Splněním kvalifikace uchazeče zadavatel rozumí prokázání kvalifikačních předpokladů 

stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci. 

 

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pokud prokáže kvalifikaci nebo její část formou čestného 

prohlášení, bude zadavatel ve smyslu § 62 odst. 3 zákona požadovat od uchazeče, se kterým 

má být uzavřena smlouva, před uzavřením kupní smlouvy předložení originálů nebo úředně 
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ověřených kopii dokladů prokazující splnění požadovaných kvalifikací. Přičemž platí, že bude 

dodržen § 57 odst. 2 zákona, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, čestná prohlášení a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni 

podání nabídky. Nesplnění této povinnosti dodavatelem se považuje za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 

 

Čestná prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

 

IX.1 Základní kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 Zákona. 

V případě, že uchazečem (dodavatelem) je právnická osoba, musí základní kvalifikační 

předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby. 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat podpisem čestného 

prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 

IX.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

 

S ohledem na § 62 zadavatel po dodavateli požaduje splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů dle § 54 písmeno a), písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 

Dle § 54 písm. a) 

Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí 

být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Dle § 54 písm. b) 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže uchazeč 

předložením výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., 

v aktuálním znění), v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat podpisem čestného 

prohlášení, které je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 

Zadavatel však žádá uchazeče, aby kvůli možnosti kontroly identifikačních údajů uchazeče a 

jeho statutárních orgánů do nabídky přiložil alespoň prostou kopii výpisu z obchodního 

rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

přičemž výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence by neměl být ke dni podání nabídky starší 

90 kalendářních dnů. 

 

IX.3 Ekonomická a finanční způsobilost 

 

Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku v souladu s § 50, odst. 1 písm. c) zákona. 
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Čestného prohlášení je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 

IX.4 Technické kvalifikační předpoklady 

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže doložením: 

v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ osvědčením objednatelů (tzv. referenční list) o 

řádném plnění významných obdobných zakázek v rozsahu předmětu této veřejné 

zakázky, přičemž za obdobnou zakázku se považuje dodávka samosběrného 

zametacího vozu pro čištění komunikací. Uchazeč musí doložit osvědčení 

objednatelů na min. 3 realizované zakázky za poslední 3 roky o jednotlivém 

finančním rozsahu min. 1 mil. Kč bez DPH (u každé dodávky); osvědčení 

objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodání a musí obsahovat údaj o tom, 

zda byly dodávky provedeny řádně a odborně. 

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat podpisem čestného 

prohlášení (podle § 62 odst. 3 Zákona), které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. 

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 
S poukazem na ust. § 62 odst. 3 zákona zadavatel upozorňuje, že vítězný uchazeč bude před 

uzavřením smlouvy povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. 

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1). Nabídková cena 

bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako 

cena „nejvýše přípustná“. 

 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, 

další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou 

předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky 

v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 

XI. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

XI.1 Plnění prostřednictvím subdodavatele 

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má 

v úmyslu zadat jiným osobám. 

Uchazeč uvede v nabídce seznam všech subdodavatelů (Příloha č. 8), se kterými uchazeč 

uvažuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a 

technologického řešení subdodávek a uvažovaného finančního objemu každé subdodávky.  

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je 

v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění 

základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního 

kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem, a dále smlouvu 
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uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 

uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 

subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 

písm. a) Zákona.  

Upozorňujeme uchazeče, že termín „subdodavatel“, resp. subdodávka“ je v návrhu kupní 

smlouvy v souladu s aktuálně účinným zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, nahrazen 

pojmy „poddodavatel“, resp. „poddodávka“. 

 

XI.2 Technické specifikace a podmínky 

 

Technická specifikace je blíže uvedena v Příloze č. 9 této Zadávací dokumentace, jejíž řádné a 

kompletní vyplnění je nutným požadavkem k posuzování nabídky uchazeče a jejímu 

případnému zařazení do hodnocení nabídek. 

XII. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

Součástí nabídky musí být rovněž podle ust. § 68 zákona č. 137/2006 Sb.:  

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 

poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 

podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých 

dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je 

vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče; 

v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce. 

Z praktických důvodů zadavatel žádá uchazeče, aby přeložil též 1 tištěnou kopii nabídky a 

dále pak návrh kupní smlouvy v elektronické formě na CD/DVD nosiči v souladu s 

podmínkami uvedenými dále v zadávací dokumentaci. Předložení nabídky v kopii a SOD na 

CD/DVD nosiči významně usnadní práci zadavateli při hodnocení nabídek.  

Originál nabídky je třeba na titulní straně označit slovem „ORIGINÁL“ a kopii, rovněž na titulní 

straně slovem „KOPIE“.  

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, které musí být předloženy v originále nebo 

ověřené kopii, se doloží jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich fotokopie.  

Zadavatel uchazeči dále doporučuje: 

 nabídku vytisknout tak, aby byla dobře čitelná,  

 nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh, 

 vyvarovat se v nabídce oprav a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl,  

 všechny listy nabídky i příloh řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou. 
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Výše zmíněný CD/DVD nosič, který doporučuje zadavatel uchazeči předložit, by měl 

obsahovat vyplněný návrh kupní smlouvy (ve formátu souboru .doc)  

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro 

zpracování nabídky: 

1. Obsah nabídky  

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a 

celkovým počtem stránek celé nabídky 

2. Krycí list nabídky  

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu IX. této ZD (KVALIFIKACE) 

- základní kvalifikační předpoklady, příloha č. 3 zadávací dokumentace, 

- profesní kvalifikační předpoklady, příloha č. 4 zadávací dokumentace, 

- ekonomická a finanční způsobilost, příloha č. 5 zadávací dokumentace, 

- technické kvalifikační předpoklady, příloha č. 6 zadávací dokumentace. 

4. Doklady dle bodu XI. této ZD (DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE) 

- seznam subdodavatelů, příloha č. 8 zadávací dokumentace, 

- návrh kupní smlouvy (podle přílohy č. 2 zadávací dokumentace),  

- doklady k technické specifikaci 

5. Přílohy:  

- přílohy ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., příloha č. 7 zadávací 

dokumentace, 

 

V případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního 

vyhotovení nabídky. 

XIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídku doručte nejpozději do: 17. 9. 2014 Hodina: 10:40 

 

Adresa pro podání nabídky: Obec Okrouhlá 

 Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

  

Pro podání nabídky platí ust. § 69 zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních 

dnech na podatelnu. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:40 hodin. Nabídka 

bude v souladu s ust. § 69 ZVZ. podána v řádně uzavřené obálce, na které bude uvedena 

adres zájemce a která bude označena názvem veřejné zakázky  

 

„Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko“   

NABÍDKA – NEOTVÍRAT 

XIV. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM 

 

Zadávací dokumentace v plném znění je k dispozici na profilu zadavatele obce. Případné bližší 

informace jsou k dispozici na tel. č.: 270 003 302. 

XV. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  
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Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit 

písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 pracovních dnů 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu:  

 

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s. 

Křenova 438/3 

162 00 Praha 6    

 

Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel všem 

uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací 

dokumentace poskytnuta.  

 

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám bez jejich předchozí žádosti.  

XVI. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 

Otevírání obálek s nabídkami dne: 17. 9. 2014  Hodina: 10:40 

 

Adresa otvírání obálek: Obec Okrouhlá 

 Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 

  

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. Přednostně se 

mohou zúčastnit zástupci společnosti Energy Benefit Centre o.p.s., zástupci SFŽP ČR a dále 

statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče - prokáže se písemným pověřením 

statutárního orgánu, jehož nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 31. 12. 2014. 

 

XVII. UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE NA PROFILU 
ZADAVATELE 

 

Zadavatel si tímto v souladu s ust. § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí 

o vyloučení uchazeče oznámí uveřejněním na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se 

rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu 

zadavatele.  

Zadavatel si tímto v souladu s ust. 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem 

uveřejnění na profilu zadavatele. 

XVIII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud dojde k naplnění některého 

z bodů § 84 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb.  

 

Zadavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že 

zadavateli nebude poskytnuta dotace z OPŽP. 
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (VZOR) 

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 3 – Čestného prohlášení Základní kvalifikační předpoklady 

Příloha č. 4 – Čestného prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady 

Příloha č. 5 – Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

Příloha č. 6 – Čestného prohlášení Technické kvalifikační předpoklady 

Příloha č. 7 –  Čestné prohlášení ve smyslu § 68 Zákona 

Příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) 

Příloha č. 9 – Technická specifikace zakázky 

 

 

 

V Polevsku, dne 1. 9. 2014  

 

 

 

 

 

 

Martina Rašínová 

starostka obce 


