Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

;

Praha
2021
Č.j.: MD-4355/2021-010/3

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Dodávka jídel do Dětské skupiny Mašinka“
Vážení,
Česká republika – Ministerstvo dopravy (dále jen „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která je zadávána způsobem
mimo režim citovaného zákona ve smyslu jeho ustanovení § 31.
Pokud je v následujícím textu výzvy odkazováno na text zákona, nejedná se o postup v některém
zadávacím řízení dle § 3 zákona.
1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název:

Česká republika - Ministerstvo dopravy

Zadavatel ve smyslu zákona:

veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona

Právní forma:

325 - organizační složka státu

Sídlo:

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO:

66003008

DIČ:

CZ66003008

Osoba jednající za zadavatele:

Mgr. Martin Vavřina, státní tajemník

Odpovědný útvar:

Odbor personální

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Hrdinová, ředitelka odboru

Email:

veronika.hrdinova@mdcr.cz

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ-11-010/2021

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1

Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jídel do Dětské skupiny Mašinka. Podrobná
specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu Smlouvy o dodávce jídel do Dětské
skupiny Mašinka (dále jen „návrh smlouvy“), který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Maximální počet dětí umístěných do Dětské skupiny Mašinka je 18, ve věkovém složení od 2 do 6
let. Počet dětí aktuálně umístěných v dětské skupině je 15, tento počet se za dobu účinnosti smlouvy
může měnit.
2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

CPV kód

Název komodity

55521200-0

Dodávka jídel

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Místo
plnění sídlo zadavatele
zakázky
Prohlídka místa s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky se nekoná
plnění
Předpokládaná
Zahájení plnění:
doba
plnění
zakázky
Ukončení plnění:

dnem účinnosti smlouvy, nejdříve však od 1. 7.
2021
do vyčerpání částky 1.500.000,- Kč bez DPH

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.500.000,- Kč bez DPH za 48 kalendářních měsíců
Výše uvedená předpokládaná hodnota bez DPH je zároveň cenou nejvýše přípustnou (nejvyšší možná
nabídková cena).
Překročení předpokládané hodnoty bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek
a dodavatel s takovou nabídkou bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Dodavatel je povinen obdobně dle § 37 a § 73 odst. 1 a 2 písm. a) a 3 písm. b) zákona prokázat splnění
kvalifikace. Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění požadavků na kvalifikaci
specifikovaných níže.
5.1

Základní způsobilost

Základní způsobilost prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, k prokázání základní způsobilosti analogicky
dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona, ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona. Dodavatel je
oprávněn použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů prokazujících základní způsobilost obdobně dle § 75 odst. 1 zákona, ze kterých musí
jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele. Dodavatelé nejsou povinni tyto doklady
předkládat v nabídce.
5.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
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5.3

Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu
bude zřejmé, že níže uvedené požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatel splňuje. Vzor čestného
prohlášení je uveden v příloze č. 3 této výzvy. Požadovaná technická kvalifikace:
•

seznam významných dodávek
5.3.1 Seznam významných dodávek

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení k této veřejné zakázce realizoval alespoň 1 významnou dodávku spočívající
•

v dodávce stravy do dětské skupiny, mateřské školy nebo obdobného zařízení určeného
pro děti od 2 do 6 let, a to alespoň pro 10 dětí po dobu nejméně 1 roku.

V seznamu významných dodávek uvedeném v čestném prohlášení dodavatel uvede u dané významné
dodávky popis předmětu plnění, dobu plnění, počet dětí, identifikační a kontaktní údaje subjektu,
kterému byla významná dodávka poskytnuta, a zda byla významná dodávka realizována společně
s jinými dodavateli nebo poddodavatelsky.
Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu významných dodávek doklady o uskutečnění plnění
(např. smlouvu s objednatelem), z nichž musí prokazatelně vyplývat splnění výše uvedených
požadavků zadavatele. Dodavatelé nejsou povinni tyto doklady předkládat v nabídce.
5.4

Prokazování kvalifikace
5.4.1 Společné ustanovení ke kvalifikaci

Základní způsobilost dle čl. 5.1 a technickou kvalifikaci dle čl. 5. 3 této výzvy prokazuje dodavatel
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že způsobilost stanovenou
zadavatelem dodavatel splňuje. Vzory těchto čestných prohlášení jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 této
výzvy. Místa určená k doplnění jsou označena žlutě. Čestné prohlášení musí být podepsané
dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku týkající se základní způsobilosti uvedenou v odst.
1 písm. a) přílohy č. 2 této výzvy (obdobně dle § 74 odst. 2 zákona) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí výše uvedenou podmínku 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
uvedenou v odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 této výzvy splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku
uvedenou v odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 této výzvy splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona
a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel stanoví, že bude-li čestné prohlášení podepsáno za dodavatele v zastoupení, musí být
součástí nabídky dodavatele též příslušná plná moc podepsaná dodavatelem nebo statutárním
orgánem dodavatele.
Profesní způsobilost dle čl. 5.2 výzvy prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů prokazujících
požadavky zadavatele na profesní způsobilost dodavatele. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku zadavatele nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Zadavatel posoudí prokázání splnění způsobilosti dodavatele z hlediska stanovených požadavků.
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Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo
předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto
povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
Zadavatel je oprávněn vyzvat vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby
před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
způsobilost dodavatele v rozsahu obdobně dle zákona. Pokud vybraný dodavatel nesplní danou
povinnost a nepředloží zadavateli doklady prokazující způsobilost v originálu či ověřené kopii
dokladů, zadavatel může vybraného dodavatele vyloučit analogicky dle § 122 odst. 7 zákona.
Výše uvedené doklady k prokázání splnění způsobilosti předkládají dodavatelé v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, ve formě kopií těchto dokladů, resp. ve formě
naskenovaných originálů těchto dokladů. K veškerým listinám sloužícím k prokázání splnění
kvalifikace, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen překlad do českého
jazyka.
5.4.2 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Základní a profesní způsobilost je dodavatel oprávněn prokázat i
a) předložením čestného prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, nahrazujícího
doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném
v informačním systému e-Certis (obdobně dle § 86 a § 87 zákona),
b) předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně dle § 226 a násl.
zákona) nebo
c) předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně
dle § 233 a násl. zákona),
a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
Doklady prokazující základní způsobilost dle čl. 5.1 a profesní způsobilost dle čl. 5.2 této výzvy musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
5.4.3 Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude dodavatel postupovat
obdobně dle § 82 a § 84 zákona. V takovém případě v nabídce předloží prohlášení dle čl. 5.1 a doklad
dle čl. 5.2 této výzvy každý z dodavatelů samostatně.
5.4.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat technickou kvalifikace prostřednictvím jiných osob, a to v rozsahu,
v jakém se jiná osoba bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení jiné osoby, že splňuje kvalifikační
kritéria požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována
prostřednictvím jiné osoby. Součástí bude i prohlášení, že se jiná osoba bude podílet na části plnění
veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění kvalifikace, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále dodavatel předloží doklad prokazující splnění základní
způsobilosti dle čl. 5.1 a profesní způsobilosti dle čl. 5.2 výzvy jinou osobou.
Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem může zadavatel postupovat obdobně dle čl. 5.4.1
této výzvy a požadovat po vybraném dodavateli předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
jiných osob, prostřednictvím kterých vybraný dodavatel prokázal ve své nabídce kvalifikaci. Pokud
vybraný dodavatel nesplní danou povinnost a nepředloží zadavateli doklady prokazující způsobilost
a kvalifikaci v originálu či ověřené kopii dokladů, může zadavatel vybraného dodavatele vyloučit
analogicky dle § 122 odst. 7 zákona.
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Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat část plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá
zadat jiné osobě a uvést údaje každé takové jiné osoby v rozsahu stanoveném obdobně dle § 28 odst.
1 písm. g) zákona. V případě, že dodavatel nebude plnění veřejné zakázky realizovat prostřednictvím
jiné osoby (poddodavatele), uvede tuto skutečnost ve své nabídce. Zadavatel je oprávněn využít
seznam poddodavatelů uvedený v příloze č. 6 této výzvy.
Zadavatel stanoví, že v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), nesmí být poddodavatelem, prostřednictvím kterého
dodavatel prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň
25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
Tuto zadávací podmínku dodavatel, který prokazuje i jen část kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, splní tak, že ve své nabídce předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve
smyslu § 4b zákona o střetu zájmů podepsané poddodavatelem.
Zadavatel dodavatelům doporučuje využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 7 této
výzvy.
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky a ostatní skutečnosti vztahující se k činnosti dodavatele v rámci
realizace veřejné zakázky, k jeho právům a povinnostem, odpovědnosti za realizaci předmětu veřejné
zakázky atd. jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy.
Dodavatel je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele, a to plně v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné
evidenci, popř. na základě dokladu, z něhož vyplývá oprávnění jednající osoby jednat za dodavatele
(např. plná moc, jmenovací listina osoby oprávněné jednat jménem dodavatele z titulu své funkce),
aby bylo zřejmé, že návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Smlouva musí být zpracována výhradně dle návrhu, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy. Návrh
smlouvy nesmí být dodavateli měněn, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost
doplnění (místa určená k doplnění jsou označena žlutě). V případě nabídky podávané společně
několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze
s ohledem na tuto skutečnost.
7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude stanovena jako celková nabídková cena za 48 měsíců plnění předmětu veřejné
zakázky v korunách českých a v rozsahu požadovaném v této výzvě.
Celková nabídková cena se stanoví jako součet násobků jednotkových cen a předpokládaného
počtu za 12 měsíců a vynásoben čtyřmi (období 48 měsíců). Jednotkové ceny musí obsahovat
veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek
stanovených zadavatelem v této výzvě. Jednotkové ceny bez DPH musí být stanoveny jako konečné
a nepřekročitelné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena nesmí přesáhnout
1.500.000,-Kč bez DPH za 48 měsíců plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena může být
měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být
nabídková cena měněna.
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny zpracovanou ve formě
tabulky uvedené v příloze č. 5 této výzvy (tj. vyplněním tabulky ve formátu MS Excel). Místa
určená k doplnění jsou označena žlutě. Nabídková cena bude obsahovat položkové členění ceny ve
stanoveném rozsahu. Jednotkové nabídkové ceny musí obsahovat ocenění všech plnění dodavatele
nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Dodavatel není oprávněn takto zadavatelem
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stanovenou cenovou kalkulaci jakýmkoliv způsobem upravovat, měnit apod. Kalkulace bude pro
každou položku stanovena jedním pevným číslem (dodavatel tak není oprávněn uvádět finanční
interval, stanovit kalkulaci minimální hodnotou apod.). Jednotkové ceny dodavatel doplní zároveň
do článku IV. návrhu smlouvy.
Neuvede-li dodavatel ve své nabídce výši celkové nabídkové ceny, jednotkové ceny nebo překročí-li
nejvýše přípustnou celkovou nabídkovou cenu, zadavatel jej ze zadávacího řízení vyloučí. V případě,
že bude v krycím listu nabídky, návrhu smlouvy nebo v příloze č. 5 této výzvy uvedena odlišná
nabídková cena, bude závazná cena uvedená v příloze č. 5 této výzvy – Tabulka pro zpracování
nabídkové ceny.
8. POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI
STŘETU ZÁJMU
Zadavatel stanoví, že nabídka dodavatele musí být podána v souladu s § 4b zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), tzn., že
účastníkem zadávacího řízení nesmí být obchodní společnost dle § 4b zákona o střetu zájmů, která se
nesmí účastnit zadávacího řízení.
Tuto zadávací podmínku dodavatel, který je obchodní společností, splní tak, že ve své nabídce
předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů.
Zadavatel dodavatelům doporučuje využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této
výzvy.
9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
9.1 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována a podána v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.
Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky (vyjma dokladů
a odborných názvů a údajů), bude zpracována v českém jazyce.
K dokladům, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen překlad do českého
jazyka.
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje
eGORDION v. 3.3 – Tender arena (dále jen „Tender arena“) dostupného na adrese
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD, kde je rovněž dostupný podrobný návod
na jeho použití (viz odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu, a to na níže
uvedené adrese, a to tak, aby byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek.
Adresa pro elektronické podání nabídek: Profil zadavatele – TENDER ARENA
ID veřejné zakázky: VZ0114784
9.2

Členění nabídky

Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím doporučeném pořadí:
1. krycí list nabídky zpracovaný dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této výzvy, který musí
obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje dodavatele a kontaktní spojení, podpis
osob jednajících za dodavatele dle obchodního rejstříku (případně osoby zmocněné – v tomto
případě musí být doložena plná moc zmocněné osoby) a celkovou nabídkovou cenu;
2. doklady k prokázání kvalifikace a čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů - čestné
prohlášení dle přílohy č. 2 a č. 3 této výzvy a doklady dle čl. 5.2 této výzvy;
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3. návrh smlouvy, zpracovaný dle přílohy č. 4 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele;
4. finanční část nabídky zpracovaná dle čl. 7 této výzvy, tj. dle přílohy č. 5 této výzvy;
5. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc).
9.3 Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem uvedeným v Tender areně.
10. HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno obdobně dle § 116 až § 119 zákona, podle ekonomické
výhodnosti nabídek.
Ekonomická výhodnost předložených nabídek bude hodnocena podle nejnižší celkové nabídkové
ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH za 48 měsíců plnění předmětu veřejné
zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné
zakázky.
Pro uzavření smlouvy bude vybrán dodavatel s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH, který
bude zároveň splňovat podmínky účasti v zadávacím řízení.
11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky je možné doručit nejpozději 4 pracovní
dny před koncem lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje Tender
arena.
12. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
• zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek, dodavatel může v rámci této veřejné
zakázky podat pouze jednu nabídku;
• zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky zadávacího řízení,
a to shodným způsobem jako byla tato veřejná zakázka zveřejněna a oznámena dodavatelům,
kteří do té doby podali nabídku;
• zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené údaje,
doklady, nebo aby doplnil další chybějící údaje požadované v této výzvě, které nejsou součástí
hodnocení nabídek. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem;
• zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem;
• zadavatel nehradí jakékoliv náklady nebo výdaje vynaložené dodavateli v souvislosti s jejich
účastí v zadávacím řízení;
• podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez výhrad
zadávací podmínky této veřejné zakázky včetně případných vysvětlení zadávacích podmínek;
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• zadavatel od dodavatelů o tuto veřejnou zakázku očekává, že před podáním nabídky pečlivě
prostudují všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a budou
se jimi řídit;
• nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty zadavatel nebude posuzovat a hodnotit;
• oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající
se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk;
• zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli jiná
opomenutí nebo chybné informace získané dodavatelem z jiných pramenů, než z této výzvy
a z jejích případných dodatků;
• zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé svojí nabídkou vázáni, činí 90 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vyloučí dodavatele, pokud údaje nebo doklady předložené dodavatelem
a) nesplňují zadávací podmínky nebo je dodavatel ve stanovené lhůtě nedoložil,
b) nebyly dodavatelem objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele obdobně dle § 46
zákona, nebo
c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na
naplnění kritérií hodnocení.
Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, i když nesplnil
podmínky základní způsobilosti, pokud by vyloučení dodavatele znemožnilo zadání veřejné zakázky
v tomto zadávacím řízení a naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního
prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.
Zadavatel je oprávněn vyloučit dodavatele pro nezpůsobilost, pokud zadavatel prokáže, že:
a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů
práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních
smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané veřejné zakázky,
b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné,
c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí dodavatele při přípravě zadávacího
řízení, jiné opatření k nápravě není možné a dodavatel na výzvu zadavatele neprokázal,
že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
d) se dodavatel dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných
nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem
zadávané zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody,
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
e) se dodavatel pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení
nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit
neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo
f) se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení
nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo
kárné opatření.
13. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti a o neexistenci střetu
zájmu
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy
Příloha č. 5 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 6 – Prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení poddodavatele o neexistenci střetu zájmů
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