VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doprava pro účastníky projektu IMPULS 2

U podlimitní veřejné zakázky na služby oznamuje zadavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení
neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Uveřejnění výzvy k podání
nabídky na profilu zadavatele je výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti a
kvalifikace.
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1 Základní údaje o zadavateli
Jihočeská hospodářská komora
se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice
IČ: 48208248, DIČ: CZ48208248
zastoupená Ing. Miroslavem Dvořákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Luděk Keist, ředitel úřadu JHK
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl A, vložka 2278
profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/jhk
Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Petr Rejnek
rejnek@jhk.cz
+420 725 757 413

2 Informace o veřejné zakázce
2.1 Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Výsledek zadávacího postupu
Kód CPV

Doprava pro účastníky projektu IMPULS 2
Veřejná zakázka na služby
N006/21/V00001500
Podlimitní veřejná zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení
Rámcová smlouva s jedním dodavatelem
60140000-1 Nepravidelná osobní doprava

Veřejná zakázka je financována z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského
kraje III“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, který je spolufinancován
Evropskou unií.
Tato Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci podlimitní veřejné zakázky realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je pro uchazeče závazná.
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, kdykoliv zrušit zadávací řízení v případě, že na předmětnou zakázku
nebude poskytnuta finanční podpora ve výši potřebné k realizaci zakázky.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
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2.2 Předmět veřejné zakázky
2.2.1 Stručný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění nepravidelné autobusové přepravy pro
účastníky projektu Jihočeské hospodářské komory. Jedná se o přepravu žáků, studentů a pedagogů a
dalších pracovníků partnerských organizací z území Jihočeského kraje na jednodenní tuzemské akce.
Nástupním místem pro přepravu cílové skupiny bude vždy destinace na území Jihočeského kraje, a to
vždy s ohledem na sídlo některé z partnerských organizací, které budou zapojeny do projektu. Cílové
destinace budou zadavatelem upřesněny vždy v dostatečném předstihu.
Zadavatel požaduje, aby přistavení autobusu kdekoli na území Jihočeského kraje bylo vždy
bezplatné, resp. tyto náklady musí Dodavatel zohlednit ve své nabídce v ceně za 1 km, resp. ceně za
1 hod. čekání. Další vícenáklady, spojené s přistavením autobusu Zadavatel nepřipouští.
Jednotlivé přepravy budou realizovány vždy z výchozí stanice a zpět s mezizastávkou v destinaci. Trasa
bude vždy upřesněna v dílčí objednávce.
Destinace jednotlivých přeprav budou upřesněny v průběhu realizace projektu, a to v období KVĚTEN
2021 až PROSINEC 2023 na základě dílčích objednávek.
V rámci této části veřejné zakázky Zadavatel předpokládá cca. 75 000 ujetých kilometrů za celou dobu
realizace zakázky. Zadavatel předpokládá, že v rámci této části veřejně zakázky uskuteční cca. 500
jednotlivých přeprav. Jednotlivé přepravy budou realizovány vždy z výchozí stanice na území
Jihočeského kraje a zpět s mezizastávkou v cílové destinaci (Česká republika).
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat celý objem předpokládaného plnění.

2.2.2 Kvalitativní parametry
Doprava bude zajištěna klimatizovanými autobusy pro minimálně 47 osob (vč. řidiče), splňujícím
požadavky na technickou a bezpečnostní způsobilost v souladu s platnou legislativou. Zadavatel rovněž
požaduje, aby autobusy Dodavatele, kterými bude zajišťována přeprava splňovaly emisní normu Euro 5
a vyšší. Za tímto účelem doloží uchazeč Čestné prohlášení o technické způsobilosti (Příloha č. 5
Zadávací dokumentace).

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Nástupním místem pro přepravu cílové skupiny bude vždy destinace na území Jihočeského kraje, a to
vždy s ohledem na sídlo některé z partnerských organizací, které budou zapojeny do projektu. Cílové
destinace budou zadavatelem upřesněny vždy v dostatečném předstihu, minimálně 14 dní před
plánovanou přepravou. Jednotlivé přepravy budou realizovány vždy z výchozí stanice a zpět s
mezizastávkou v cílové destinaci.
Předpokládané termíny plnění:
Předpokládaný termín zahájení realizace:
Požadovaný termín ukončení realizace:

KVĚTEN 2021
PROSINEC 2023
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Zadavatel si vyhrazuje právo uvedenou dobu plnění pozměnit, a to zejména s ohledem na možné
časové posuny způsobené průběhem zadávacího řízení, nebo s ohledem na vývoj projektu, ze
kterého je zakázka financována.

3 Předpokládaná hodnota zakázky
Celkový předpokládaný objem přepravy činí 2.925.000,-Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu za vnitrostátní přepravu na .....35,-Kč/1 km bez DPH.
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu za 1 hodinu čekání na ............ 200,-Kč/hod bez DPH.
Skutečná výsledná cena zakázky bude odvislá od počtu ujetých kilometrů a jednotkové ceny za kilometr
v kombinaci se skutečně vykázaným čekáním.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevyčerpat maximální stanovenou částku, uvedenou v předpokládané
hodnotě veřejné zakázky. Počet přepokládaných přeprav je pouze orientační a zadavatel si vyhrazuje
právo tento počet navýšit, nebo snížit dle skutečného čerpání ujetých kilometrů.

4 Poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/jhk

5 KVALIFIKACE
5.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
5.1.1 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Trestným činem se rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
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e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

5.1.2 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

5.1.3 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

5.1.4 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

5.1.5 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:
Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

5.1.6 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 2 ZZVZ:
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
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5.1.7 Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 3 ZZVZ:
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby
uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení – Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

5.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích, nebo je mohou nahradit
Čestným prohlášením o splnění profesní způsobilosti (vzor – příloha č. 4 Zadávací dokumentace), nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

5.2.1 Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Způsob prokázání:
Čestným prohlášením: Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení o splnění profesní způsobilosti

5.2.2 Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují. (dodavatel je schopen předložit živnostenský list/koncesi pro:
Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob
včetně řidiče)
Způsob prokázání:
Čestným prohlášením: Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení o splnění profesní způsobilosti

5.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ
5.3.1 Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ
Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil přehled autobusů, které bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Čestným prohlášením: Příloha č. 5 – VZOR Čestné prohlášení o technické způsobilosti. Zadavatel
požaduje, aby Dodavatel prokázal, že je schopen v jednom termínu přistavit minimálně
5 autobusů.

5.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.
Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost analogicky
dle § 77 odst. 1 zákona a dále analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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6 Poddodavatelé
Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů
účastníka.
Pokud účastník prostřednictvím poddodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních
předpokladů, musí účastník v nabídce prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona
a profesní způsobilosti analogicky dle § 77 zákona poddodavatelem čestným prohlášením a písemný
závazek k poskytnutí plnění veřejné zakázky s poddodavatelem analogicky dle § 83 písm. d) zákona.
Takový poddodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v
jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci
veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o
souhlas.
V případě nejasností může zadavatel, resp. předseda hodnotící komise vyžádat objasnění nebo
doplnění údajů či dokladů.

7 Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 7 pracovních dnů před koncem
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přes systém NEN. Zadavatel si
vyhrazuje právo, že nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným
způsobem než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně
zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat
vysvětlení na telefonické dotazy.
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů od
jejího obdržení odeslána tazateli a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na
profilu Zadavatele v systému NEN.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel všem dodavatelům
stejně prostřednictvím profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/jhk

8 Hodnocení nabídek
8.1 Kritéria hodnocení
Hodnocena bude nabídková cena s DPH. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky
je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejvýhodnější cenu a stanovil
následující dílčí kritéria a přidělil jim následující váhy:
K001/001 Cena za 1 ujetý kilometr včetně DPH s vahou 90 %
K001/002 Cena za 1 hodinu čekací doby včetně DPH s vahou 10 %

8.2 Způsob hodnocení nabídek
Vzorce pro výpočet bodové hodnoty u jednotlivých kritérií je následující:
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Pro kritérium nabídková cena za jeden kilometr:
Bodová hodnota = nejnižší cena za 1 km / cena za 1 km hodnocené nabídky x 90%
Pro kritérium nabídnutá cena za 1 hodinu čekání:
Bodová hodnota = nejnižší cena za 1 hod. čekání / cena za 1 hod. čekání hodnocené nabídky x 10%
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou
daného kritéria.
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná
pro hodnocení nabídek.

8.3 Způsob stanovení pořadí nabídek
Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. Pro uzavření smlouvy bude
vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že dojde k situaci, se po hodnocení nabídek
umístí na prvním místě dvě nebo více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, nebo se stejným počtem
získaných bodů, je pro stanovení pořadí uchazečů rozhodující cena za 1 ujetý kilometr. Pro případ, že
bude i tato hodnota shodná, je pro stanovení pořadí uchazečů rozhodující datum a čas podání nabídky
– dříve podaná nabídka se umístí na lépe hodnoceném pořadí.

9 Obsah a forma nabídky
Zadavatel doporučuje dodavateli předložit nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky (vzor příloha č.1), elektronicky podepsaný osobou, oprávněnou jednat za
účastníka.
B. Nabídkový list (vzor viz příloha č. 2), elektronicky podepsaný osobou, oprávněnou jednat za
účastníka.
C. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzor viz příloha č. 3), elektronicky
podepsané osobou, oprávněnou jednat za účastníka.
D. Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti (vzor viz příloha č. 4), elektronicky
podepsané osobou, oprávněnou jednat za účastníka.
E. Čestné prohlášení o technické způsobilosti (vzor viz příloha č. 5), elektronicky podepsané
osobou, oprávněnou jednat za účastníka.
F. návrh „Závazný návrh Rámcové smlouvy (závazný vzor viz příloha č. 6)“, elektronicky
podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka
G. další dokumenty či doklady dle potřeby dodavatele
H. pokud je k podepisování dokumentů zmocněná jiná osoba než statutární orgán společnosti
uvedený v obchodním rejstříku, musí být plná moc součástí nabídky.
Nabídku podá dodavatel písemně v českém jazyce, dle formálních, technických a smluvních požadavků
Zadavatele uvedených v této Výzvě. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude
potvrzena statutárním orgánem dodavatele nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního
orgánu, a to kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou
doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.
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10 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude v souladu s touto Výzvou zpracována podle podkladu pro stanovení nabídkové
ceny, a to formou vyplnění a podepsání Nabídkového listu (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek a
zadávací dokumentace).
Celková nabídková cena bude dále uvedena v závazném návrhu Rámcové smlouvy (příloha č. 6) v
členění bez DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění
zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena obsahuje všechny
náklady na zajištění autobusové dopravy, a to přístavné a odstavné autobusu k místu odjezdu a
příjezdu, nákladů na řidiče včetně stravy řidiče, pojištění a všech ostatních nákladů spojených se
zajištěním dopravy. Všechny tyto uvedené náklady musí uchazeč zahrnout do nabídkové ceny za
1 Km. Dopravce může nad rámec ceny za ujeté kilometry požadovat pouze proplacení
prokazatelných nákladů, např. parkovné.

11 Termín a způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě do konce stanovené lhůty pro podání
nabídek. Rozhodující je okamžik podání nahrané nabídky do Národního elektronického nástroje (dále jen
NEN). Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 04. 2021 v 10:00 hod.
Nabídky podané v elektronické podobě musí být:
a)

podány prostřednictvím Národního elektronického nástroje ve strukturované podobě
nastavené v Národním elektronickém nástroji (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz,

Nabídka zpracovaná v rozporu s požadavky na zpracování nabídky, či nabídka předložená po lhůtě pro
podání nabídek bude z výběrového řízení Zadavatelem vyloučena, respektive nabídka doručená
po uplynutí výše uvedené lhůty nebude hodnotící komisí otevřena ani hodnocena.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Dodavatel je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením formou
šifrování jejího obsahu. Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát veřejného klíče, který je uložen
v rámci detailu veřejné zakázky v NEN s názvem: QCA5180184_verejný klíč.crt
Otevírání nabídek se bude konat dne 16.04.2021 od 10:00

12 Obchodní a platební podmínky – závazný návrh smlouvy
Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy. Pokud zadávací dokumentace výslovně
neumožňuje dodavatelům předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, jsou dodavatelé povinni
stanovené platební podmínky respektovat.
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli
poskytovat zálohy.
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Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy, který musí být elektronicky podepsán osobou
oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem dodavatele.
Tento návrh smlouvy nesmí být v rozporu s Obchodními podmínkami a musí být vytvořen tím
způsobem, že do doslovného textu formuláře Vzorové smlouvy (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek
a zadávací dokumentace) budou doplněny pouze vynechané údaje o dodavateli, o nabídkové ceně,
termínu dodání a údaje o kontaktních osobách.

13 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit podmínky výběrového řízení před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu
zadávacího postupu;
Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům po uplynutí lhůty pro podání nabídek nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit bez uvedení důvodu, popřípadě
odmítnout všechny podané nabídky, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem. Tomuto vybranému dodavateli nevzniká nárok na uzavření smluvního vztahu se
Zadavatelem.
Dodavatel sám ponese veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Zadavatel
nehradí jakékoli náklady nebo výdaje vynaložené oslovenými osobami v souvislosti s jejich účastí v
daném řízení.
Zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli jiná
opomenutí nebo chybné informace získané dodavatelem z jiných pramenů než z tohoto zadání
a jeho případných dodatků.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a případné oznámení o
vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu Zadavatele. V takovém
případě se oznámení o výběru dodavatele a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na
profilu Zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím
systému NEN. Zadavatel si dále vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho
uveřejněním na profilu zadavatele.

V Českých Budějovicích, dne 29.03.2021
Ing. Luděk Keist
ředitel úřadu JHK

Digitálně podepsal

Ing. Luděk Ing. Luděk Keist
Datum: 2021.03.29
Keist
17:33:51 +02'00'
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