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Výzva k podání nabídky
Vážení,
jménem ČR – České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869,
DIČ: CZ00020869, zastoupené Ing. Mojmírem Bezecným, ústředním ředitelem, Vám tímto zasíláme
výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce: „Rekonstrukce II. nadzemního podlaží“. Níže jsou uvedeny základní informace
k veřejné zakázce.
1. Zadavatel
ČR – Česká obchodní inspekce
Sídlo: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
Jméno a příjmení statutárního orgánu: Ing. Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI
2. Druh a předmět veřejné zakázky, druh výběrového řízení
Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Předmět VZ: předmětem plnění je celková rekonstrukce II. nadzemního podlaží budovy tř. Kpt. Jaroše
1924/5, Brno, včetně kompletní opravy dřevěné pavlače, a to v souladu se zadávací dokumentací.
Druh výběrového řízení: otevřená výzva.
3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je uveřejněna na elektronickém profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/
COI.
4. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky účastníků výběrového řízení musí být doručeny nejpozději do 20. 1. 2021 do 10.00 hodin.
5. Místo pro podání nabídek
Písemné nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat v souladu
s podmínkami v zadávací dokumentaci.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích a další informace
Své nabídky podávejte v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci v českém jazyce.
7. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Účastníkům výběrového řízení podáním
nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na plnění zakázky.
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
1. Zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
2. Na upřesnění podmínek návrhu smlouvy – po vzájemné dohodě s dodavatelem – v těch jejích
částech, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky.
3. Před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované dodavatelem
v nabídce.

4. Nevracet řádně ani po lhůtě podané nabídky zpět účastníkům výběrového řízení.
5. Vylučuje možnost podání variantních nabídek.
6. Účastníci sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
7. Neuzavřít smlouvu s žádným, byť již vybraným dodavatelem.
8. Neuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, pokud nedojde k podpisu smlouvy do 10 kalendářních
dnů od doručení rozhodnutí o výběru dodavatele z důvodu na jeho straně; v tomto případě je
zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s dalším dodavatelem v pořadí.
9. Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní
a nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
10. Účastník je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami vztahujícími se k předmětu plnění veřejné zakázky a zajistit, že plnění
veřejné zakázky bude s nimi v souladu.
11. Činit úkony v rámci výběrového řízení výhradně prostřednictvím profilu zadavatele.
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