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Zadávací dokumentace
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce,
zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),
v užším řízení

s názvem

„Cyklostezka Žebrák – Tlustice“
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Kvalifikační dokumentace

1.

OBECNÉ POKYNY

1.1.

Zadavatel stanovil zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky v souladu s ust. § 36 zákona tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo
nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadávací podmínky zpracoval v
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a při dodržení zásad
stanovených § 6 zákona. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávacích
podmínkách, jsou dány ustanoveními ZZVZ a prováděcích předpisů.

1.2.

Dodavatel podá svou Žádost o účast, resp. následně nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak
je uvedeno v zadávací dokumentaci – kvalifikační dokumentace.

1.3.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků Zadavatele,
nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších
norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se dodavatel při
zpracování nabídky musí rovněž řídit.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

3.

Název:

Město Žebrák

Sídlo:

Náměstí 1, 267 53 Žebrák

Jménem zadavatele jedná:

Mgr. Daniel Havlík, starosta města

IČ:

00234079

Kód státu:

CZ

ZÁSTUPCE ZADAVATELE POVĚŘENÝ PROVÁDĚNÍM ÚKONŮ PODLE ZÁKONA
SOUVISEJÍCÍCH SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM DLE § 43 ZZVZ
Název:

ELCOS GROUP s.r.o.

Sídlo:

V Závětří 1036/4, Praha 7 – Holešovice 170 00

Korespondenční adresa:

Radlická 2000/3, Praha 5 Smíchov 150 00

Statutární zástupce:

Mgr. Eva Kaiserová, jednatel

IČ:

03147932

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserová

Telefon:

+420 257 095 474

E-mail:

verejne.zakazky@elcos.cz

Zástupce Zadavatele je v souladu s ustanovením § 43 zákona zmocněn k zastupování Zadavatele při
provádění úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou výběru dodavatele,
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách.

4.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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4.1.

Název veřejné zakázky: „Cyklostezka Žebrák – Tlustice“

4.2.

Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

4.3.

Název CPV kódu: Stavební práce

CPV kód: 45000000-7

Název CPV kódu: Výstavba cyklistických stezek

CPV kód: 45233162-2

Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 987 495,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je
stanovena v souladu s ustanovením § 16 a § 22 zákona.

4.4.

Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty s napojením
na stávající účelové komunikace v délce 1,156 km a šířce 3 m. Konstrukce stezky je navržena jako
netuhá v tl. 0,35 m s krytem z asfaltového betonu, který bude v místě křížení s VTL plynovodem
nahrazen dlážděným krytem. V rámci stavby budou řešeny stávající příkopy v místě křížení s novou
stezkou trubními propustky.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem:
Cyklostezka Žebrák-Tlustice, zpracovaná společností PONTEX, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658,
Praha 4, 147 14, IČ: 407 63 439.

5.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1.

Zadavatel stanoví, že plnění veřejné zakázky bude provedeno následovně:

5.1.1. Předpokládané zahájení: na pokyn objednatele k zahájení plnění
5.1.2. Předpokládané ukončení: nejpozději do 4 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště

6.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

6.1.

Místem je k.ú. města Žebrák. Blíže je místo plnění uvedeno v zadávací dokumentaci.

7.

FINANCOVÁNÍ

7.1.

Veřejná zakázka bude financovaná z programu Výstavba nebo oprava cyklistických stezek pro rok
2020 – Státního fondu dopravní infrastruktury a vlastních zdrojů zadavatele.

7.2.

Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení plnění je podmíněno řádným dokončením zadávacího řízení
a přidělením účelové finanční podpory v rámci dotačního programu Výstavba nebo oprava
cyklistických stezek pro rok 2020 – Státního fondu dopravní infrastruktury.

7.3.

Dodavatel je povinen umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům, provedení kontroly svého
účetnictví a realizace zakázky, jak vyplývá ze zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb. kontrolní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

7.4.

Dodavatel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uschovávat doklady související
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly realizace veřejné zakázky.
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8.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1.

Zadávací dokumentace se skládá z těchto částí:

8.1.1. Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení
8.1.2. Zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace (zpracoval zadavatel společně se zástupcem
zadavatele společností ELCOS GROUP s.r.o.)
8.1.3. Zadávací dokumentace – Pokyny pro podání nabídky:
Část 1:

Zadávací dokumentace Část 1: Pokyny pro zpracování nabídky (zpracoval zadavatel
společně se zástupcem zadavatele společností ELCOS GROUP s.r.o.)

Část 2:

Zadávací dokumentace Část 2: Návrh smlouvy o dílo (zpracoval zadavatel společně se
zástupcem zadavatele společností ELCOS GROUP s.r.o.)

Část 3:

Zadávací dokumentace Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace,
položkový rozpočet „slepý“ s názvem „Cyklostezka Žebrák-Tlustice“, zpracovaná
společností PONTEX, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, Praha 4, 147 14, IČ: 407 63
439.

8.2.

Zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci v souladu s ust. § 96 odst. 1 zákona na profilu
Zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

8.3.

Profil Zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_25.html

9.

KOMUNIKACE S DODAVATELEM

9.1.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky
https://zakazky.horovice.net/profile_display_25.html

9.2.

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje, nestanoví-li Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak.

9.3.

Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli bude probíhat v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je
třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

9.4.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá
vždy dodavatel.

9.5.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na: www.ezak.cz

9.6.

Zadavatel dodavatelům důrazně doporučuje využít možnosti otestovat nastavení prohlížeče, aby tak
předešli možný komplikacím při následném vkládání nabídek.

10.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

pomocí

elektronického

nástroje

10.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pak takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní Zadavatel na profilu Zadavatele, a to v souladu s ust. § 98 ZZVZ.
10.2. Písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona dodavatel doručí
prostřednictvím
elektronického
nástroje
dostupného
na:
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11.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

11.1. Společná ustanovení ke kvalifikaci
11.1.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
11.1.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
11.1.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dle ust. § 83 odst. 1 zákona dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace,
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona
požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
Zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79
odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst.
1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž
prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou
a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
11.1.4. Společné prokazování kvalifikace
Zadavatel v souladu s ust. § 84 zákona stanovuje bližší pravidla pro prokazování profesní
způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace, pokud
se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných
osob.

11.1.5. Doklady o kvalifikaci
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Zadavatel v souladu s ust. § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že požaduje předložit doklady. Zadavatel
nepřipouští, aby dodavatel v nabídce nahradil doklady čestným prohlášením. Dodavatel může vždy
nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
11.1.6. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona , Zadavatel
jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
11.2. Rozsah požadavků Zadavatele na kvalifikaci
Kvalifikovaným dodavatelem se rozumí dodavatel, který je způsobilý a schopný plnit veřejnou
zakázku tehdy, když prokáže :
a) základní způsobilost dle ust. § 74 zákona
b) profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona
c) technickou kvalifikaci dle ust. § 79 zákona

12.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

12.1. 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 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b.

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c.

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

d.

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e.

je v likvidaci proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele,

Strana 7 (celkem 9)

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
•

tato právnická osoba,

•

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

•

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst.1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
o

tato právnická osoba,

o

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

o

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 4 zákona, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona musí splňovat i osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se
zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.
12.2. Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

13.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

13.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
13.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
(1) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby přeložil živnostenské oprávnění
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o

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

(2) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství
pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno, tzn., aby
předložil autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů
(a) autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby
Doklady podle § 77 odst. 1 a 2 zákona dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
14.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

14.1. Kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických
zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky
v odpovídající kvalitě.
14.2. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:
A. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil alespoň 3 realizace stavebních prací spočívající
v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav komunikací v objemu min 4 mil Kč za
každou stavbu, kde alespoň:
•

u 1 z těchto stavebních prací byla zahrnuta pokládka asfaltových hutněných vrstev
finišerem a vibračním silničním válcem

Dodavatel předloží Zadavateli seznam realizovaných stavebních prací splňující výše uvedené
požadavky Zadavatele. Přílohou tohoto seznam bude rovněž osvědčení objednatel o řádném
provedení těchto stavebních prací. Osvědčení musí obsahovat informaci investičních nákladech,
době a místu plnění, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a dále
kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit.
B. Zadavatel dále požaduje předložení dokladů o strojním vybavení.
15. PODDODAVATELÉ
15.1. V souladu s ust. § 105 odst. 1 zákona Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.
15.2. Účastník zadávacího řízení splní tuto podmínku Zadavatele formou Prohlášení, v němž popíše
poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní
poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností, rozsahu činností). Za poddodávku je pro tento
účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího
řízení.
15.3. V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné
osobě (poddodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení, s uvedením této skutečnosti.
15.4. Zadavatel dále upozorňuje, že za poddodavatele bude považovat jakoukoliv osobu ve smyslu ust. §
83 ZZVZ, tedy jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu odlišnou od dodavatele, resp. odlišnou od
osob podávajících společnou nabídku, pokud dodavatel neprokáže opak. Za tuto jinou osobu se
nepovažují zaměstnanci dodavatele, resp. osoby podávající společnou nabídku.
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16.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

16.1. Žádosti
o
účast
budou
podány
prostřednictvím
https://zakazky.horovice.net/profile_display_25.html

elektronického

nástroje

16.2. Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu žádost o účast. Dodavatel, který podal
žádost o účast (nabídku) v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
16.3. Dle ust. § 107 zákona Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více žádostí o účast
(nabídek) samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci. Oznámení o vyloučení s odůvodněním Zadavatel vyloučenému účastníkovi zadávacího
řízení odešle bezodkladně.

17.

ZADÁVACÍ LHŮTA

17.1. Zadávací lhůta tj. doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, je stanovena v délce 6 měsíců.

18.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
ÚČAST

18.1. Žádost o účast musí být předložena v jednom originále, v plném rozsahu zpracována v písemné
elektronické formě v českém nebo slovenském jazyce.
18.2. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být doloženy s
překladem do českého nebo slovenského jazyka. Doklady o vzdělání vydané v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.

19.

NÁKLADY ÚČASTNÍKA SPOJENÉ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O ÚČAST

19.1. Všechny náklady související s přípravou a podáním Žádosti o účast hradí výhradně příslušný
účastník.
19.2. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit),
které případně utrpí účastník v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
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