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ČÁST I.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby rekonstrukce zpevněných ploch na
obecním hřbitově v Petrovicích u Karviné.

Stávající povrch zpevněných ploch je v současné době z degradovaného živičného a betonového krytu,
který je oboustranně lemován betonovým obrubníkem. V rámci opravy zpevněných ploch bude
stávající živičný kryt vybourán. Dále bude provedeno odstranění podkladní vrstvy z kameniva,
odstranění stávajících betonových obrubníků. Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev bude
zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zhutněnou pláň budou uloženy nové konstrukční vrstvy
zpevněných ploch.
Lhůta realizace je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
Předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací je plánováno v průběhu dubna/května 2021,
nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Stavba
musí být dokončena, s ohledem na splnění dotačních podmínek, nejpozději do 30.6.2021.
Místem plnění předmětu zakázky jsou pozemky parc. č. 1527, 1529/4, 1529/5, 1533, Petrovice u
Karviné.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, tj. Ing. Martin
SWIATEK, Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, IČO: 06275524.
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí
pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny
pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a
technicky obdobného řešení.
Předmět zakázky je spolufinancován z Programu rozvoje venkova.

ČÁST II.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnou i bez předchozí
žádosti.

2.2.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na
žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu
uvedenou v předchozí větě.

2.3.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti podle odstavce 3.3.3 zadavatel
uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.

2.4.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být
uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla zadavatelem změněna nebo
doplněna

2.5.

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 výběrového řízení, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila
nejméně celou svou původní délku

ČÁST III.
1)

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Základní způsobilost:
Způsobilým není dodavatel, který
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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 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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) 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
- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- vedoucí pobočky závodu.
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),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
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).
2)

Profesní způsobilost
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.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“
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3)

Technická kvalifikace:
Zadavatel stanovuje kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů,
technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné
zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel bude považovat technickou kvalifikaci za
neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně
ovlivnit plnění veřejné zakázky.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje
a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto
prací. Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení nejméně:
- 3 staveb provedení výstavby či rekonstrukce dopravní stavby s krytem ze zámkové dlažby o
ploše min. 250 m2/1 stavba.
Příslušné osvědčení musí obsahovat veškeré požadované údaje – tj. cenu, dobu a místo
provádění stavebních prací, objednatele a další potřebné informace požadované v tomto
odstavci.
Doby se považují za splněné, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v
průběhu této doby dokončena.
Dodavatel může k prokázání splnění kritéria této části kvalifikace použít stavební práce, které
poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání této části kritéria je zejména smlouva s objednatelem a
doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

4)

PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE A PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ:
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel v nabídce
kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud
se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje
nezbytné.
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.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
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b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 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 tento požadavek 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) vztahující se k takové osobě, musí tento
dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Společné prokazování kvalifikace
Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují
prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci
Dodavatel v nabídce může nahradit předložení dokladů prokazujících kvalifikaci
čestným prohlášením.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

ČÁST IV.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací
dokumentace (viz Příloha – Obchodní podmínky).
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako
Zhotovitel.
ČÁST V.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze
překročit.

5.2.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

5.3.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha – Krycí
list nabídky.

5.4.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení zadávacího
řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné
zakázky.

5.5.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena
kompletním oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je
součástí této zadávací dokumentace (příslušné přílohy). Jakákoli změna ve výkazu výměr –
v jednotkách či obsahu jednotlivých položek – je důvodem vyřazení a následného vyloučení
nabídky ze zadávacího řízení (týká se všech položek, vyjma položek stanovených procentní
sazbou příslušného oceňovacího programu – přesun hmot apod.). Pro stanovení nabídkové ceny
je rozhodný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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5.6.

Dodavatel předloží ve své nabídce vyplněný rozpočet (výkaz výměr) ve formátu typu
.esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
ČÁST VI.

PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

6.1.

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy,
sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ,
telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu.

6.2.

Nabídka:
a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek podle §
114,
b) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení,
c) musí být podána v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích
podmínkách,
d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

6.3.

Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí
nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela
akceptovat obchodní podmínky (viz příloha – Obchodní podmínky) a musí být v souladu s
textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu
veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze
odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části
nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li
součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce
uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být
duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

6.4.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně
dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

ČÁST VII.

PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU

7.1.

Nabídky se podávají výhradně v českém jazyce elektronicky přes elektronický nástroj
zadavatele – viz záhlaví. Nabídky musí být elektronicky podepsány osobou oprávněnou jednat
za dodavatele. Nabídky musí být šifrovány klíčem, který tvoří přílohu této výzva a zadávací
dokumentace (jedná se o poslední krok nahrávání nabídky do elektronického nástroje, přičemž
dodavatel využije v systému nahraný šifrovací klíč, nikoli volbu jiného klíče – tzn. nenahrává
veřejný klíč).

7.2.

Adresa pro podání nabídek: https://nen.nipez.cz/profil/00297585

7.3.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

7.4.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel
vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více 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.

7.5.

Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele
v omyl. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
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ČÁST VIII.

POŽADAVKY NA VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

ČÁST IX.
9.1.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria v pořadí dle významnosti následovně:

Dílčí hodnotící kritérium

Váha v %

1.

Nabídková cena vč. DPH

94

2.

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí

3

3.

Závazek odborné praxe

3

Dílčí hodnotící kritérium 1: Nabídková cena vč. DPH
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy o
dílo.
Dílčí hodnotící kritérium 2: Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí
Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude hodnoceno, zda dodavatel vlastní platný doklad o splnění
systému nebo norem environmentálního řízení, tj. systému environmentálního řízení a auditu Evropské
unie (EMAS) nebo norma řady EN ISO 14001 nebo jiný systém environmentálního řízení uznaný v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství
pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001,
rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES.). Příslušná certifikace musí být pro obor Pozemní
stavby. Hodnocení bude provedeno zařazením do příslušné níže uvedené kategorie a podle tohoto
zařazení, budou přiděleny příslušné body.
Kategorie

Počet bodů

Dodavatel přímo vlastní příslušný doklad

3

Dodavatel prokazuje vlastnictví příslušného dokladu jinou osobou vč.
příslušného závazku jiné osoby podílet se na plnění předmětu zakázky

1

Dodavatel nepředložil příslušný doklad

0

Tzn. pokud bude v nabídce předložen např. platný certifikát dle EN ISO 14001 vystavený na
dodavatele, získá nabídka 3 body. Pokud bude předložen platný certifikát dle EN ISO 14001 vystavený
na jinou osobu a zároveň bude předložen závazek této osoby, že se bude podílet na plnění předmětu
zakázky, získá nabídka 1 bod. Pokud bude předložen tento certifikát na jinou osobu a nebude zároveň
předložen závazek této osoby podílet se na plnění předmětu zakázky či nebude tento certifikát
předložen vůbec, získá nabídka 0 bodů.
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V případě, že bude nabídka podávána jako společná nabídka více dodavateli, dostačuje předložit
příslušný certifikát za jednoho z těchto dodavatelů, aby byla naplněna kategorie Dodavatel přímo
vlastní příslušný doklad.
Dílčí hodnotící kritérium 3: Závazek odborné praxe
Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude hodnocen počet učňů či studentů, kterým dodavatel při
realizaci stavby poskytne odbornou praxi v rozsahu min. 100 osobohodin/učeň-student. Nabídkám
budou přiřazeny body dle níže uvedené tabulky:
Parametr
Počet
praxí

učňů/studentů

s odbornou

3 a více

Za každého učně/studenta do počtu 3

3

1

Tzn. pokud se dodavatel zaváže v průběhu realizace stavby poskytnout odbornou praxi 6 studentům,
každému po 50 hodinách, získá 3 body (6 x 50 = 300 hodin celkem, 300/100 = 3 učni/studenti
v rozsahu 100 osobohodin). V případě, že dodavatel neposkytne odbornou praxi žádnému
učni/studentovi, získá 0 bodů.
Způsob hodnocení:
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
(tj. kritérium č. 1 – Nabídková cena) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro dílčí hodnotící kritérium č. 2 a 3 budou body přiděleny dle příslušného klíče, který je uveden
v popisu daného dílčího kritéria.
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodová ohodnocení nabídek v rámci dílčího
kritéria Nabídková cena bez DPH budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria a k takto
získanému počtu bodů budou připočteny body za zbývající dílčí hodnotící kritéria. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak,
že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

ČÁST X.

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné
zakázky.
V případě, že s vybraným dodavatelem, s nímž byl uzavřen smluvní vztah, v průběhu plnění
předmětné zakázky bude v souladu s touto smlouvou smluvní vztah ukončen (viz obchodní podmínky),
vyhrazuje si zadavatel možnost změnit tohoto dodavatele za dodavatele, který se účastnil zadávacího
řízení a jehož nabídka skončila v pořadí bezprostředně za nabídkou dodavatele, s nímž byla smlouva
ukončena. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, které byly stanoveny v nabídce nového
dodavatele. V případě, že příslušný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu, je zadavatel oprávněn
k uzavření smlouvy o dílo oslovit dalšího dodavatele na základě stejných podmínek uvedených výše (tj.
v pořadí dle výsledku hodnocení).
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ČÁST XI.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle ust. § 40 zákona, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro
podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena na 90 kalendářních dnů.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246.
Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud
a) se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo
b) nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.
Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je
ukončeno.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele či oznámení o vyloučení ze
zadávacího řízení na profilu zadavatele. Zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele se má za
to, že bylo oznámení doručeno.
ČÁST XII.
KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
12.1. Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického nástroje Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „elektronický nástroj“)
dostupného na https://nen.nipez.cz/. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž
veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá
elektronicky.
12.2. Písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené
dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji.
12.3. Pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit
registraci dodavatele. Příslušný manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je
zveřejněn v uživatelské příručce „Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele
v elektronickém nástroji NEN“.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání
elektronického
podpisu
jsou
dostupné
na
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky.
Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na
uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese
https://nen.nipez.cz/.
ČÁST XIII.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle zákona.
13.2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a
jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a
kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je
dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů
dodavatele.
13.3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího
řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem. Subjekty údajů jsou
oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla
zadavatele.
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13.4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních
údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 zákona.
ČÁST XIV.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

14.1. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze při naplnění důvodů uvedených v zákoně.
14.2. Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší, nevzniká účastníkům zadávacího
řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na
náhradu případné škody nebo ušlého zisku, vyjma případů určených zákonem.
ČÁST XV.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

15.1. Zadavatel je při postupu podle zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení
nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu
zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona.
15.2. Sociálně odpovědným zadáváním je postup podle zákona, při kterém má zadavatel povinnost
zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další
sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou – zadavatel v rámci hodnotícího
kritéria podporuje získání odborné praxe učňům či studentům na předmětu zakázky.
15.3. Environmentálně odpovědným zadáváním je postup podle tohoto zákona, při kterém má
zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj,
životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska
spojená s veřejnou zakázkou – zadavatel v rámci hodnotících kritérií hodnotí, zda dodavatel plní
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí.
15.4. Inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu
související s předmětem veřejné zakázky – S ohledem na předmět veřejné zakázky nelze tento
princip přiměřeně uplatnit.
ČÁST XVI.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1:

Obchodní podmínky (ve formě Návrhu smlouvy o dílo)

Příloha č. 2:

Krycí list nabídky

Příloha č. 3:

Seznam poddodávek

Příloha č. 4:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr
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