VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v zakázce malého rozsahu
VÚ Buškovice - nákup 7 místného automobilu
Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „Výzva“)
dle ustanovení § 31 ve spojení s § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „Zákon“) k veřejné zakázce
„VÚ Buškovice - nákup 7 místného automobilu“
Odesláním této výzvy veřejný zadavatel, VÝCHOVNÝ ÚSTAV, SVP a SŠ BUŠKOVICE, se sídlem
Buškovice 203, Podbořany 441 01, IČ: 49123947, zastoupen PhDr. Mgr. Mojmírem Šebkem, ředitelem
(dále jen „Zadavatel“) výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatelem evidované pod
výše uvedeným názvem (dále jen „Zadávací řízení“).
Zadávací řízení se v souladu s ustanovením § 31 Zákona řídí pravidly stanovenými ustanovením § 6
Zákona a dále pravidly stanovenými SMĚRNICÍ O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ORGANIZACÍ V
PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-24204/2018-4 (dále
jen „Směrnice“), zejm. pravidly stanovými částí druhou čl. 6 Směrnice.
A) Výklad některých pojmů použitých v této Výzvě:
1. „Veřejná zakázka“: Veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejímž předmětem
bude dodávka terénního osobního automobilu pro potřeby Zadavatele dle specifikace
provedené dále v této Výzvě, za podmínek stanovených touto Výzvou.
2. „Výzva“: Výzvou se rozumí tento dokument určující specifikaci předmětu Veřejné
zakázky.
3. „Zadavatel“ nebo „Objednatel“: Zadavatelem se rozumí VÝCHOVNÝ ÚSTAV, SVP a SŠ
BUŠKOVICE, se sídlem Buškovice 203, Podbořany 441 01, IČ: 49123947, zastoupen PhDr.
Mgr. Mojmírem Šebkem, ředitelem. Zadavatel je též od okamžiku uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem o předmětu veřejné zakázky dle této Výzvy označován jako
objednatel.
4. „Dodavatel“: Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, nebo více
těchto osob společně.
5. „Nabídka dodavatele“: Nabídkou dodavatele se rozumí písemné podání dodavatele vůči
Zadavateli, kterým dodavatel učiní vůči Zadavateli nabídku na plnění předmětu veřejné
zakázky dle této Výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek stanovené touto Výzvou.
B) Přílohy této Výzvy:
1. Specifikace požadovaného automobilu
2. Návrh smlouvy o předmětu veřejné zakázky
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Kapitola č. 1 Výzvy:
Základní identifikace zakázky
1. Identifikační údaje Zadavatele:
Název:
VÝCHOVNÝ ÚSTAV, SVP a SŠ BUŠKOVICE
Zastoupen:
PhDr. Mojmír Šebek, ředitel
Sídlo:
Buškovice 203, Podbořany 441 01,
IČ:
49123947
Kontaktní osoba:

Martina Hutárová, MBA
+420 733 190 003
vum.buskovice@email.cz

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky „VÚ Buškovice - nákup 7 místného automobilu“ je dodání terénního
osobního automobilu pro potřeby Zadavatele, a to dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této
Výzvy (specifikace nábytku).
Plnění Veřejné zakázky zahrnuje dodání osobního terénního vozidla dle specifikace provedené
přílohou č. 1 této Výzvy (dále jen „Automobil“). Automobil dle specifikace v příloze č. 1 této Výzvy
musí být Zadavateli dodán nejpozději do 30.11.2021. Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na
Automobil, v délce alespoň 24 měsíců počínaje okamžikem předání Automobilu Zadavateli.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek k naplnění účelu Veřejné zakázky.
Doba plnění veřejné zakázky:
a) Předpokládaný termín uzavření smlouvy o předmětu veřejné zakázky:
15.5.2021. Zadavatel si vyhrazuje právo pozměnit předpokládaný termín uzavření smlouvy o
předmětu veřejné zakázky dle termínu skončení zadávacího řízení.
b) Požadovaný termín dodání poptávaného plnění:
Dodání a Automobilu proběhne do 30.11.2021.
Místo plnění veřejné zakázky:
Místem dodání Automobilu bude sídlo Zadavatele.
Kritérium pro zadání veřejné zakázky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
analogicky k ustanovení § 114 Zákona. Bližší specifikace kritérií pro zadání veřejné zakázky je uvedena
v kapitole č. 5 této Výzvy.
Limity veřejné zakázky:
Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 743 800,- Kč bez DPH.
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Jazyk nabídky:
Nabídka dodavatele musí být zpracována v českém jazyce.
Kapitola č. 2 Výzvy:
Specifikace předmětu veřejné zakázky
1) Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky „VÚ Buškovice - nákup 7 místného automobilu“ je dodání
terénního osobního automobilu pro potřeby Zadavatele, a to dle specifikace, která je
uvedena v příloze č. 1 této Výzvy (specifikace nábytku).
Plnění Veřejné zakázky zahrnuje dodání osobního terénního vozidla dle specifikace
provedené přílohou č. 1 této Výzvy (dále jen „Automobil“). Automobil dle specifikace v
příloze č. 1 této Výzvy musí být Zadavateli dodán nejpozději do 30.11.2021. Zadavatel
požaduje poskytnutí záruky na Automobil, v délce alespoň 24 měsíců počínaje okamžikem
předání Automobilu Zadavateli.

Kapitola č. 3 Výzvy:
Obchodní podmínky
1) Text návrhu smlouvy o předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této Výzvy, je pro
dodavatele závazný a nezměnitelný (s výjimkami uvedenými níže).
2) Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy vyplnit nevyplněná pole (žlutě označená).
3) Dodavatel je povinen návrh smlouvy podepsat osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými)
jednat jménem (za) dodavatele.
4) Dokumenty níže uvedené jako přílohy smlouvy o předmětu veřejné zakázky, které dodavatel
Zadavateli předkládá jako součásti nabídky dodavatele, dodavatel není povinen k nabídce
dodavatele přikládat v dalších vyhotoveních jako přílohy dodavatelem podepsaného návrhu
smlouvy.
5) Při nedodržení kterékoli z podmínek uvedených výše pod body 1) až 3) nebude nabídka
dodavatele považována za úplnou.

Kapitola č. 4 Výzvy:
Požadavky na obsah nabídky dodavatele
Součástí obsahu nabídky dodavatele musí být:
1) Cenová nabídka
2) Specifikace nabízeného Automobilu
Cenovou nabídku dodavatel učiní stanovením:
1) Celkové ceny za předmět veřejné zakázky dle této Výzvy.
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Výše celkové cenové nabídky hodnotícím kritériem veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen učinit celkovou cenovou nabídku v ceně bez DPH a zároveň i v ceně včetně
DPH.
Cenová nabídka musí být dodavatelem učiněna (vyhotovena a podepsána subjektem oprávněným
jednat za dodavatele) na samostatném listu odlišném od ostatních listů nabídky dodavatele. Cenová
nabídka musí být dodavatelem učiněna též vyplněním žlutě vyznačených polí v návrhu smlouvy.
Dodavatelem stanovená cena je závazná a nemůže být v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky
měněna.
Maximální přípustná výše celkové cenové nabídky se rozhodnutím Zadavatele určuje na částku ve
výši 743 800,- Kč bez DPH.
Nabídku, která nebude splňovat výše uvedené požadavky, je zadavatel oprávněn vyřadit.

Kapitola č. 5 Výzvy:
Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek
Stanovení hodnotících kritérií:
Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je stanovena „ekonomická výhodnost nabídky“.
Ekonomicky nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídka uchazeče, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu, bude Zadavatelem vybrána jako
nejvhodnější.
Při posouzení nabídek dodavatelů z hlediska plnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise
výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pokud bude nabídka obsahovat
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude postupováno dle Zákona.

Kapitola č. 6 Výzvy:
Platební podmínky
Za předmět veřejné zakázky Dodavateli náleží celková cena odpovídající ceně určené Dodavatelem
v cenové nabídce.
Změna celkové ceny je možná výhradně za okolností stanovených Kapitolou č. 7 této Výzvy a
příslušnými ustanoveními smlouvy o předmětu plnění veřejné zakázky.
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Celková cena bude Zadavatelem Dodavateli uhrazena bezhotovostním převodem, přičemž Dodavateli
vznikne nárok na uhrazení ceny za realizovanou veřejnou zakázku až po dodání předmětu veřejné
zakázky bez vad. Dodavatel na příslušnou částku vystaví fakturu (daňový doklad) za podmínek dle
smlouvy o předmětu veřejné zakázky.
Další vymezení platebních podmínek je uvedeno návrhu smlouvy o předmětu veřejné zakázky, který
je přílohou č. 2 této Výzvy.

Kapitola č. 7 Výzvy:
Podmínky, za nichž je možno upravit výši ceny služby
Způsob určení ceny cenovou nabídkou:
Cena určená dodavatelem prostřednictvím cenové nabídky se považuje za cenu nejvyšší přípustnou,
a v průběhu trvání smluvního vztahu mezi Zadavatelem a Dodavatelem za cenu nepřekročitelnou.
Cena určená prostřednictvím cenové nabídky se může upravit, pokud by v době před uskutečněním
zdanitelného plnění došlo ke změně sazby DPH nebo k jiné relevantní změně daňových právních
předpisů.

Kapitola č. 8 Výzvy:
Část veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat třetím osobám
(Prohlášení dodavatele o poddodavatelích)
Pokud má dodavatel v úmyslu zadat část předmětu veřejné zakázky jiným osobám (subjektům),
dodavatel takové osoby (subjekty) uvede v nabídce (Prohlášení o poddodavatelích).
Seznam poddodavatelů (Prohlášení o poddodavatelích) není možné během plnění veřejné zakázky
upravovat (od podání nabídky dodavatele po dokončení plnění předmětu veřejné zakázky). Změna
seznamu poddodavatelů (Prohlášení o poddodavatelích) v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky
je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke všem poddodavatelům, které si přeje užít k plnění části
předmětu veřejné zakázky, uvedl následující údaje:
1) Identifikace subdodavatele (název, sídlo, IČ).
2) Věcná specifikace poddodávky.
3) Právní rámec subdodavatelského vztahu.
Pokud dodavatel nevyužije k plnění zakázky poddodavatelů, je povinen tuto skutečnost doložit
v nabídce (v Prohlášení o poddodavatelích) čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou.
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Kapitola č. 9 Výzvy:
Kvalifikace dodavatele a způsoby prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat
a) základní způsobilost
b) profesní způsobilost
tak, jak jsou dále specifikované v této zadávací dokumentaci.

Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo 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 základní způsobilosti podle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku základní způsobilosti podle písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku základní
způsobilosti podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku základní
způsobilosti podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
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právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu.
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel předložením
písemného čestného prohlášení o tom, že splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady.
Profesní způsobilost
a) Dodavatel je povinen prokázat 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.
b) Dodavatel je povinen předložit doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů (v případě podání společné nabídky)
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
písm. a) každý dodavatel samostatně. Profesní způsobilost podle písm. b) a technickou kvalifikaci
prokazují takoví dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni
zadavateli předložit jako součást nabídky smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem nebo profesní
způsobilosti podle písm. b) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
i.) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle písm. a) jinou osobou,
ii.) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
iii.) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
iv.) 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.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kritérium kvalifikace spočívající v předchozí
realizaci významných služeb a předkládá doklady k významné službě vztahující se k takové osobě,
musí dokument podle výše uvedeného odstavce iv.) (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) obsahovat závazek, že taková jiná osoba bude vykonávat služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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Prokázání kvalifikace čestným prohlášením
Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit doklady požadované k prokázání kvalifikace čestným
prohlášením.
Prokazování kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky
Dodavatel může nahradit doklady požadované k prokázání kvalifikace jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí
písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i
prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami
na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů k prokázání profesní nebo
základní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace nebo její části platným certifikátem vydaným v rámci
schváleného systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu uvedeném na certifikátu. Stejně jako
certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu,
v němž má dodavatel sídlo, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů.
Změny kvalifikace účastníka
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu řízení ke změně
kvalifikace účastníka 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. Tato povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Pravost a stáří a jazyk dokladů
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Vybraný dodavatel
předloží zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti opravňuje zadavatele neuzavřít s vybraným
dodavatelem smlouvu na veřejnou zakázku a určit jako vybraného dodavatele dalšího dodavatele
v pořadí dle výsledku hodnocení nabídek.
Doklady prokazující splnění základní způsobilost a profesní způsobilost podle písm. a) musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
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zahájení zadávacího řízení, tj. takové doklady nesmí být starší než 3 měsíce ode dne zahájení
zadávacího řízení.
Doklady, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží dodavatel s jejich
překladem do českého jazyka. Bude-li zadavatel mít pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn
si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným
do seznamu znalců a tlumočníků dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů.
Neprokázání kvalifikace je důvodem pro vyloučení dodavatele z řízení.
Zadavatel může vyloučit dodavatele z řízení také z některého důvodu analogicky dle § 48 zákona.

Kapitola č. 10 Výzvy:
Vzor krycího listu nabídky
Nabídka v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu: „VÚ Buškovice - nákup 7 místného
automobilu“.
Obchodní jméno:
Zapsán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní statut:
Statutární orgán:
Základní kapitál:
Pověřená osoba/osoby:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kapitola č. 11 Výzvy:
Požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel je povinen činit veškeré úkony vůči Zadavateli výhradně v listinné podobě, komunikace
mezi dodavatelem a Zadavatelem prostředky elektronické komunikace se vylučuje.
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Obálka s nabídkou dodavatele a její obsah
Nabídka dodavatele musí být Zadavateli doručena v uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce
označené:
a) textem „Veřejná zakázka“,
b) názvem veřejné zakázky „VÚ Buškovice - nákup 7 místného automobilu“,
c) textem „Nabídka dodavatele“,
d) textem „NEOTEVÍRAT“,
Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk se Zadavatelem.
Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, budou
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že budou podepsány
jinou osobou, musí nabídka obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího zmocnění k
takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocnění vyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním
rejstříku. V takovém případě pro vyloučení pochybností Zadavatel žádá o uvedení informace o
právním důvodu zmocnění osoby.
Cenová nabídka, která je součástí nabídky dodavatele, musí splňovat požadavky stanovené kapitolou
č. 4 této Výzvy.
Nabídka musí obsahovat Krycí list dle Kapitoly 10 Výzvy a návrh smlouvy o předmětu veřejné zakázky
podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy vyplnit
žlutě označená nevyplněná pole.
Nabídka musí obsahovat doklady o splnění kvalifikace dle Kapitoly 9. této Výzvy.
Nabídka musí obsahovat Prohlášení o poddodavatelích, případně prohlášení o tom, že zakázka
nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů dle Kapitoly 8. této Výzvy.
Nabídka musí obsahovat specifikaci dodavatelem nabízeného plnění včetně jeho barevného
vyobrazení.

Způsob doručení nabídky dodavatele Zadavateli:
Dodavatel je povinen nabídku doručit Zadavateli v listinné podobě do konce lhůty pro podání nabídek
(tedy nejpozději do dne 5.5.2021 do 12 hodin) na adresu:
VÝCHOVNÝ ÚSTAV, SVP a SŠ BUŠKOVICE
Buškovice 203
Podbořany 441 01
V případě osobního podání musí být nabídka předána na výše uvedené adrese. Doba pro osobní
předání nabídky dodavatele na výše uvedené adrese je stanovena následovně: každý pracovní den
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stanovené lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 14:0O, avšak v poslední den lhůty pro podání nabídky
je doba pro předání nabídky stanovena od 8:00 do 12:00hod.
Případná podání dodavatele učiněná v rozporu s výše uvedenými požadavky Zadavatele na formu
a způsob doručení nabídky dodavatele, byť by se dle obsahu takových podání jednalo o nabídky
dodavatele, nebudou považovány za nabídky dodavatele.
Zadavatel nepřipouští zpracování nabídky ve variantách.
Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů proběhne 5.5.2021 od 14.00 hod. v sídle Zadavatele.
Formální požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku předloží dodavatel v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (v originálu a kopii)
a zároveň nabídku dodavatel předloží též v elektronické podobě na CD nosiči.
Listinná podoba nabídky dodavatele:
Všechny výtisky (každý ze svazků, originál i všechny kopie) budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Originál nabídky bude pevně a nerozebíratelně spojen se zabezpečením proti manipulaci – např.
sešitím všech listů nabídky tkanicí a jeho zapečetění přelepkou s razítkem a podpisem.
Jednotlivé listy nabídky musí být v každém ze svazků očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou
řadou. Kopie nabídky musí být totožná s originálem nabídky a musí být zpracována ve stejném
členění jako originál. Originál musí být zřetelně označen nápisem „Originál“, kopie musí být zřetelně
označena nápisem „Kopie“.
V nabídce musejí být na krycím listu každého ze svazků (viz níže) uvedeny identifikační údaje
dodavatele a údaje o tom, zda jde o svazek č. 1 nebo svazek č. 2.
Nabídka dodavatele na CD nosiči:
Na CD nosiči bude umístěna nabídka dodavatele v podobě zcela shodné s nabídkou dodavatele
v listinné podobě. CD nosič s nabídkou dodavatele bude vložen do obálky s nabídkou dodavatele
společně s listinnou podobou nabídky dodavatele.
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy, musí být součástí nabídky, musí být podepsán dodavatelem či statutárním orgánem
dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí
být v takovém případě součástí nabídky dodavatele. Dodavatel není oprávněn vzorový návrh smlouvy
nijak opravovat či doplňovat s výjimkou identifikace dodavatele, doplnění celkové cenové nabídky.
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Kapitola č. 12 Výzvy:
Obecná ustanovení
1. Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace musí dodavatelé doručit písemně, to je v listinné podobě, datovými
schránkami nebo e-mailem na adresu zadavatele uvedenou v kapitole č. 1 výzvy v termínu nejpozději
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem známým dodavatelům v co
nejkratším možném termínu, nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení
plnění s ohledem na ukončení zadávacího řízení a s ohledem na své provozní a organizační potřeby a
vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen, náhrad škod, atp.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný výsledek zadávacího řízení a poskytnout informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy např. umožnit
nahlížení do protokolu o otevírání obálek, protokolu o hodnocení nabídek, atp.
Zadavatel však neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se
podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) informace, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné,
ledaže se jedná informace, které má zadavatel podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele,
výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě
zadavatele.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení v rámci transparentnosti řízení na
internetu zveřejnit dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v průběhu
zadávaní veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, a to včetně informací
označených jako důvěrné. Těmito vymezenými informacemi jsou:









název dodavatele
IČO dodavatele
nabídková cena dodavatele
číslo uzavřené smlouvy
název smlouvy
text smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků
výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

Ukončením veřejné zakázky nezaniká právo zadavatele na zveřejnění výše uvedených informací.
Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými
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informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem.
Podáním nabídky dodavatel s takovým užitím uvedených informací vyjadřuje souhlas.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, přičemž taková změna by byla oznámena všem dodavatelům, kteří ke dni takové
změny podali nabídku. Změna zadávací dokumentace by byla oznámena rovněž způsobem, jakým
byla zadávací dokumentace uveřejněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací
dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení zahájené na základě této Výzvy. V případě
zrušení zadávacího řízení nenáleží dodavatelům žádná kompenzace nákladů vynaložených na
přípravu účasti v zadávacím řízení, ani žádná kompenzace jiná.
V Buškovicích dne 21. 4. 2021

PhDr., Mgr.
Mojmír Šebek

Digitálně podepsal PhDr., Mgr. Mojmír Šebek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-49123947, o=Výchovný
ústav, středisko výchovné péče a střední škola
Buškovice, ou=125, cn=PhDr., Mgr. Mojmír Šebek,
sn=Šebek, givenName=Mojmír,
serialNumber=P736653
Datum: 2021.04.21 13:58:08 +02'00'

………………………………….
za VÝCHOVNÝ ÚSTAV, SVP a SŠ BUŠKOVICE
PhDr. Mojmír Šebek, ředitel
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