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ORM
556 879 668; 739 343 854
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DATUM:
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Webmaster
Oddělení vnějších vztahů

Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky pro veřejnou
zakázku na stavební práce
Otevřené podlimitní řízení
(předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.615.000,- Kč)
Název zakázky

„Cyklostezka Příbor - Lubina“

Předmět zakázky

Stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

1.3.2012
Město Kopřivnice, odbor rozvoje města,

Zadavatel

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ve věcech smluvních : Ing. Josef Jalůvky , starosta města

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ve věcech technických : Ing. Ivan Viskupič
Ing. Bohuslav Hruškovský , tel. 556 879 661

p. Martin Lapčík, tel. 556 879 668

Unitender, s.r.o.
Sídlo:
Korespondenční adresa:

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:

Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1
OFFICE CENTER ZÁRUBEK
Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10
Ing. Zdeněk Uher – jednatel společnosti
25394495
CZ 25394495
+420 596 245 926
+420 596 613 297

E-mail:

info@unitender.cz

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování části úseku cyklistického propojení „Z
Poodří do Beskyd“ a to úsek Kopřivnice. Úsek začíná na hranici katastrálního
území Příbor a Drnholec nad Lubinou podél řeky Lubiny jako společná stezka pro
chodce a cyklisty po nově vybudovaném samostatném tělese a končí napojením
v blízkosti mostu přes Lubinu v kopřivnické části Lubina na místní komunikaci.
Jedná se o novostavbu společné stezky pro chodce a cyklisty a dopravní značení
na území města Kopřivnice, místní části Lubina. Stavba dále řeší vegetační
úpravy - kácení stromů v počtu 3ks, mýcení keřů a ořez dřevin.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

2 615 000,- Kč bez DPH

Podkladem pro vypracování nabídky je realizační projektová dokumentace pro
stavbu „Z POODŘÍ DO BESKYD – CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ – ÚSEK
KOPŘIVNICE“ vypracovaná společností DHV CR, spol. s r.o. v březnu 2011.

Termín plnění

Zahájení prací: předpoklad 21.5.2012 nebo po předání staveniště
Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: max. do 24.9.2012.
Místo plnění veřejné zakázky: Kopřivnice – místní část Lubina

1.1

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Prokázání kvalifikace:
Dodavatel je povinen v souladu s § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek v otevřeném řízení.
•

Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie
dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

•

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

•

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 127
odst. 1 zákona – seznam kvalifikovaných dodavatelů,
nesmí být výpis z tohoto seznamu ke dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

•

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 134
odst. 1 zákona – certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, nesmí být překročena
platnost certifikátu, tj. 1 rok ode dne jeho vydání. Údaje
v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

•

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 143
zákona – zahraniční seznam dodavatelů, příp. zahraniční
certifikát, nesmí být výpis z tohoto seznamu starší 3
měsíců.
Zahraniční
certifikát
musí
být
platný
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

•

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být
opatřeno datem a podepsáno statutárním orgánem
dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby
součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace.

•

Veškeré doklady k prokázání kvalifikace typu seznam,
popis, opatření, přehled, prohlášení apod. musí být
opatřeny datem a podepsány statutárním orgánem
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dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby
součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění
kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže dle ust. § 50 odst. 1
písm. a) – d) zákona splnění níže specifikovaných kvalifikačních
předpokladů:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v
§ 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
zákona,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle
§ 55 zákona a
d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části
kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1
písm. b) – d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen
veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) – d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona, tj. splnění
základních kvalifikačních předpokladů a § 54 písm. a) zákona, tj.
výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v OR nebo jiných evidencích zapsán.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli
společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou
nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)
zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm.
a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1
písm. b) – d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím subdodavatele se použije předchozí odstavec
obdobně. Při plnění předmětu veřejné zakázky několika
dodavateli společně jsou dodavatelé povinni předložit veřejnému
zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kval.
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
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plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných právních závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na tento závazek
platí, pokud zvláštní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
Dodavatel může v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona prokázat
splnění kvalifikace dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona a
dále pak dle ust. § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalif. předpokladů pokrývají
požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profes.
kvalif. předpokladů pro plnění veřejné zakázky výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce
k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace.
Dodavatel může v souladu s ust. § 134 odst. 1 zákona prokázat
splnění kvalifikace stanovené zadavatelem certifikátem vydaným
v rámci systému certifikovaných dodavatelů v rozsahu v něm
uvedených údajů, které musí být platné nejméně k poslednímu
dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí
obsahovat náležitosti stanovené v § 139 zákona. Zadavatel uzná
prokázání kvalifikace dodavatelem prostřednictvím certifikátu
v rozsahu v něm uvedených údajů. Pokud v certifikátu nebudou
uvedeny, nebo nebudou z něho některá kvalifikační kritéria
jednoznačně vyplývat, je dodavatel povinen tato kvalifikační
kritéria prokázat samostatnými příslušnými doklady, které přiloží
k tomuto certifikátu.
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje
zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle
právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem o veřejných
zakázkách a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být
v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka,
pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní
smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; to platí i
v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území ČR. Povinnost připojit
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Zadavatel přijme v souladu s ust. § 143 zákona výpis ze
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř.
příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který
je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném
státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským
společenstvím nebo ČR, a to pouze pokud byl tento výpis či
zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či
místo podnikání, popř. bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu,
popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do čes. jazyka, pokud mezinárodní smlouva,
kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahr. seznamu
nebo zahr. certifikátu musí vyplývat prokázání kvalif. předpokladů
dle ust. § 143 odst. 3 zákona.
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V případě, že dojde do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak
znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel je povinen
nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli
písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Tato povinnost se vztahuje obdobně i na uchazeče, se kterým je
možno v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele uzavřít
smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musí
vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným
identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním
předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal
dodavatel.
1.2

Základní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění
základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53
odst. 1 písm. a) – m) zákona. Čestné prohlášení dle ust. § 53
odst. 1 písm. a) – m) tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí
tuto kvalifikaci splnit každý z dodavatelů.

1.3

Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 54 písm. a), b) a d) zákona předložením:
písm. a) –

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán

písm. b) – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis
z živnostenského rejstříku) „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“.
písm. d) – doklad
osvědčující
odbornou
způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje - osvědčení o
autorizaci osob odpovědných za provádění prací ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor
„Dopravní stavitelství“ či obdobný doklad. Doklad o
tom, že uvedená osoba odpovědná za provádění
prací je autorizovaným inženýrem nebo technikem
v daném oboru se předkládá v kopii.
Současně musí dodavatel uvést, v jakém pracovně
právním vztahu je osoba prokazující tuto kvalifikaci
k dodavateli vč. prohlášení o smlouvě – viz příloha č.
2.2.
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Smlouva, kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž
osvědčení o odborné způsobilosti předloží, musí být
uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou
s platností nejméně do konce předpokládané
lhůty pro realizaci zakázky.
Osoba,
jejímž
prostřednictvím
dodavatel
zabezpečuje odbornou způsobilost, doloží do nabídky
čestné prohlášení dle ust. § 53 odst. 1 písm. i)
zákona (viz příloha č. 2.1).
V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí
kvalifikační předpoklad uvedený pod písm. a) splnit každý
z dodavatelů. Splnění kvalifikace podle § 54 písm. d) zákona musí
prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité
části kvalifikace (vyjma písm. a) požadované zadavatelem
v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele.
1.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) a c)
zákona předložením:
písm. a) –

pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě na částku minimálně 3.000.000,- Kč
Způsob prokázání:
- prostá kopie
V případě, že tuto část kvalifikace bude uchazeč
prokazovat prostřednictvím pojistné smlouvy
subdodavatele, musí být z této smlouvy patrné, že
kryje výše uvedené škody způsobené uchazečem
při realizaci této veřejné zakázky.

písm. c) –

obrat dosažený dodavatelem s ohledem na
předmět plnění veřejné zakázky za poslední 3
účetní období s limitem minimálně 8 mil. Kč/rok
za stavební práce pro požadovaný obor, tj. pro
stavby v oblasti dopravních staveb, případně
jiné veřejné stavby mající obdobné určení jako
předmět zakázky.
Způsob prokázání:
- čestné prohlášení

V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí
tyto předpoklady prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité
části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je
oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele.
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1.5

Technické kvalifikační předpoklady:
Dodavatel
prokáže
splnění
technických
kvalifikačních
předpokladů dle ust. § 56 odst. 3 písm. a), a odst. 4 zákona
předložením:
písm. a) –

provedených
seznam
stavebních
prací
dodavatelem za posledních 5 let s limitem
minimálně 3 staveb obdobného charakteru, tj.
pro stavby v oblasti dopravních staveb, za
stavební práce na pozemních komunikacích,
případně jiné veřejné stavby mající obdobné
určení jako předmět zakázky s celkovým
finančním objemem minimálně 2.700.000,- Kč
bez DPH za všechny zakázky dohromady a
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto
stavebních prací.
V seznamu stavebních prací popíše dodavatel
zejména:
- přesný název, přesné označení a termín
provádění zakázky
informaci, zda byla zakázka realizována ve
sdružení vč. uvedení %-ního podílu
uchazeče na realizaci zakázky
- předmět plnění a charakter zakázky
- celkové finanční náklady stavby v částce bez
DPH
- adresa a kontakt na objednatele
Osvědčení vystavené jmenovitě na realizátora
stavebních prací musí zahrnovat:
cenu bez DPH
- dobu provádění stavebních prací
- místo provádění stavebních prací
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně
Způsob prokázání:
- seznam stavebních prací dodavatel doloží
formou čestného prohlášení, z něhož musí
vyplývat splnění požadavků zadavatele.
- osvědčení doloží dodavatel v prostých
kopiích

odst. 4 –

certifikát systému řízení jakosti vydaný podle
českých technických norem akreditovanou
osobou, případně rovnocenný doklad vydaný
v členském státě EU nebo jiný doklad o
rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti

V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí
tyto předpoklady prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité
části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je
oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele.
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1.6

Důsledek nesplnění kvalifikace:

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatelů podle
požadavků stanovených v oznámení zadávacího řízení.
Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu nebo nesplní-li povinnost
stanovenou v ust. § 58, bude podle ust. § 60 odst. 1 zákona vyloučen
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení z účasti v zadávacím řízení
zadavatel dodavateli v souladu s ust. § 60 odst. 2 bezodkladně písemně
oznámí s uvedením důvodu
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.3.2012 v 12:00 hod. Nabídky,
které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou
zadavatelem otevírány a uchazeč bude zadavatelem v souladu s ust. § 71
odst. 6 zákona bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to od 8:00 do
15:00 hod., nejpozději dne 21.3.2012 do 12:00 hod. Rozhodující je
prezenční razítko podacího místa, tzn. Unitender, s.r.o..
Lhůta pro podání nabídek

V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí
zásilky adresátem, tzn. Unitender, s.r.o..
Osobní doručení, doručení poštou – doporučená zásilka:
Unitender, s.r.o.
OFFICE CENTER ZÁRUBEK
Podzámčí 482/62
710 00 Ostrava 10
Kontaktní osoba: Lenka Gebauerová

Forma podání nabídek

Požadovaný jazyk nabídky

Termín otvírání obálek

Zadávací lhůta

Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné
obálce označené názvem zadavatele a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –
Cyklostezka Příbor - Lubina - NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou
na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem a podpisem odpovědného
zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na
niž je možno zaslat oznámení dle ust. § 71 odst. 6 zákona.
čeština
Otevírání obálek se uskuteční dne 26.3.2012 v 9:30 hod. Místem
otevírání obálek je sídlo zadavatele - Štefánikova 1163/12, 742 21
Kopřivnice. U otevírání obálek má právo být přítomen kromě členů komise
pro otevírání obálek, příp. členů hodnotící komise, osob určených
zadavatelem či hodnotící komisí, zástupce poskytovatele dotace a zást.
společnosti Unitender, s.r.o. rovněž jeden, plnou mocí zmocněný
zástupce každého z uchazečů o veřejnou zakázku, jejichž nabídky byly
doručeny v zadavatelem stanovené lhůtě pro podání nabídek.Zástupce
uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v listině uchazečů. O
otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise

Zadávací lhůta trvá 90 dnů.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena, vypočtená podle požadavků zadavatele.

Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé
nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabízenou cenou. Před stanovením pořadí
úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77
zákona.
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Dodatečné informace k
zadávacím podmínkám

Zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele odešle dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele
o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného
znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při
podávání žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám tyto
žádosti podávali s ohledem na výše uvedený zákonem stanovený termín
k odeslání dodatečných informací v dostatečném časovém předstihu, aby
se nevystavovali nebezpečí, že jim budou dodatečné informace
zadavatelem odeslány v době, kdy je již nebudou moci zapracovat do své
nabídky, tzn. v den, příp. i po dni odevzdávání nabídek.
Požadavek o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu:
E-mail: lenka.gebauerova@unitender.cz
Kontaktní osoba: Lenka Gebauerová
Telefon: +420 596 245 926
Fax: +420 596 613 297
a) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v
nabídkách
b) zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být podle § 82 zákona
uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy zadavateli originály
dokladů, kterými tento uchazeč ve své nabídce prokázal splnění
kvalifikace
c) zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací

Práva zadavatele

d) uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním
své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za
tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení
e) 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

1.1

Podklady pro zpracování
nabídek

Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace:
Unitender, s.r.o.
OFFICE CENTER ZÁRUBEK
Podzámčí 482/62
710 00 Ostrava 10
Kontaktní osoba:
Lenka Gebauerová
E-mail:
lenka.gebauerova@unitender.cz

1.2

Vyžádání a vyzvednutí zadávací dokumentace:
Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace je možno
zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 4.2.
Zadávací dokumentaci si dodavatelé mohou vyzvednout
osobně v pracovní dny od 8:30 do 15:00 hod. s časovým
omezením v den podání nabídek nebo jim bude zaslána
dobírkou – viz bod 4.4.
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1.3
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace a platební
podmínky:
Za poskytnutí zadávací dokumentace je požadována úhrada
nákladů ve výši 3.200,- Kč bez DPH.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta buď osobně na určené
adrese a při převzetí dokumentace uhradí dodavatel stanovenou
cenu v hotovosti oproti daňovému dokladu nebo bude zaslána
dobírkou na adresu uvedenou dodavatelem v jeho žádosti o
poskytnutí zadávací dokumentace s navýšením nákladů o 300,Kč vč. DPH za balné a poštovné.
Způsob vyzvednutí upřesní dodavatel v žádosti o poskytnutí
zadávací dokumentace.
Náklady na objednanou a nevyzvednutou zadávací dokumentaci
budou dodavateli vyfakturovány.

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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