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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU 

TECHNOLOGIE: 

 
„Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u Prostějova 

(MIS)“ 

 

 

 

 
Zakázka:  Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u 

Prostějova (MIS) 

Druh zakázky podle jejího předmětu:   Dodávka 

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:  Podlimitní 

Druh zadávacího řízení:   Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 
sb. o veřejných zakázkách v platném znění, a dle závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze platné 
ke dni 18. 12. 2012, účinné od 1. 1. 2013 

Zadavatel:    Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova č. 50 
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1 Údaje o oznámení zadávacího (výběrového) řízení 

1.1 Název zakázky 

„Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u Prostějova (MIS)“ 

1.2 Stručný popis předmětu zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního 
informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému). 

1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 

1 081 600,- Kč 

1.4 Druh veřejné zakázky podle jejího předmětu 

Veřejná zakázka na dodávku. 

1.5 Druh veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty 

Podlimitní veřejná zakázka 

1.6 Druh zadávacího řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 

Výzva pro podání nabídek / Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dle okolností) byla zveřejněna na profilu 

zadavatele: http://olsanyupv.cz/obecni-urad/profil-zadavatele, dne 10. 7. 2013. 

1.7 Jednací jazyk zadávacího řízení 

Jednacím jazykem zadávacího řízení je čeština a slovenština, nabídky mohou být předkládány v českém a 
slovenském jazyce. 

1.8 Evidenční číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem 

2013-29 

1.9 Registrační číslo projektu 

CZ.1.02/1.3.00/12.15115 

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. 

2 Údaje o zadavateli 

2.1 Zadavatel 

Zadavatel:          Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo:           798 14 Olšany u Prostějova č. 50 
IČ / DIČ zadavatele:         00288560 / CZ00288560 
zastoupen:           RNDr. Milanem Elfmarkem 
Bankovní spojení:          Komerční banka a.s., pobočka Prostějov 
účet č.:           19-2138100257/0100 
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.olsanyupv.cz 
Adresa profilu zadavatele:        http://olsanyupv.cz/obecni-urad/profil-zadavatele 
Právní forma zadavatele:         samospráva 
Jménem zadavatele jedná:         RNDr. Milan Elfmark 
Tel.:            604982221 
E-mail:            obec@olsanyupv.cz 
 (dále jen „zadavatel“) 
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2.2 Zastoupení zadavatele 

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě Plné moci zastoupený v souladu s § 151 Zákona mandatářem: 

Název společnosti: QUANTUM CZ s.r.o. 
Sídlo, kontaktní adresa: Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava 
Kontaktní osoba mandatáře: Ing. Petra Kozubková 
Tel.:  774 552 751 
E-mail: petra.kozubkova@quantumcz.com 
(dále jen „zmocněná osoba“) 

Zmocněná osoba je oprávněna ke všem úkonům potřebným k realizaci zadávacího řízení, mimo ty úkony, 
které jsou určeny zadavateli a jejichž výkon nelze přenést na jinou osobu. Zmocněná osoba tak není zejména 
oprávněna: 

a) zadat veřejnou zakázku, 
b) vyloučit dodavatele z účasti v zadávacím řízení, 
c) zrušit řízení, 
d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky, 
e) rozhodnout o způsobu vyřízení námitek. 

Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, je pro veškerou komunikaci, korespondenci a 
veškeré adresné úkony stanovena jako doručovací adresa sídlo zmocněné osoby (mimo podání nabídek a 
konání místa otevírání obálek). 

3 Předmět veřejné zakázky, technické podmínky 
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  

• 42965100-9 - Systém pro řízení vodního hospodářství 
• 48952000-6 - Systémy pro veřejný rozhlas 

Podrobné technické podmínky dodávky předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 3, 7 a 8 
zadávací dokumentace (dále také ZD). Dodavatelé nabídnou předmět plnění této zakázky, který bude zcela 
odpovídat těmto požadavkům zadavatele. 

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

4 Lhůta plnění veřejné zakázky 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

- předpokládané zahájení realizace: po ukončení výběrového řízení, předpoklad 9/2013 
- termín dodání:    nejpozději do 180 dnů od faktického zahájení realizace dle 

      Smlouvy o dílo 

5 Místo plnění veřejné zakázky  

Hlavní místo plnění:    Olšany u Prostějova 

Kód hlavního místa plnění dle NUTS:  CZ071 

Kód hlavního místa plnění dle ZUJ:  589829 

6 Údaje o zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace je zpracovaná jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci zadávacího řízení 
a obsahuje veškeré zadávací podmínky pro vymezení předmětu zadávané zakázky. Zadávací dokumentací se 
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rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět 
veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Zadávací dokumentaci tvoří textová část zadávací dokumentace včetně příloh: 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky (tabulka v elektronické formě), 
Příloha č. 2 Obchodní podmínky – závazný vzor Smlouvy o dílo, 
Příloha č. 3 Technická specifikace požadovaného systému, 
Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace, 
Příloha č. 5 Údaje o sdružení (vzorová tabulka), 
Příloha č. 6 Subdodavatelské zajištění zakázky (vzorová tabulka), 
Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet), 
Příloha č. 8 Grafické schéma instalace. 

6.1 Poskytování zadávací dokumentace 

Zadavatel v tomto zadávacím řízení uveřejnil na svém výše uvedeném profilu zadavatele kompletní zadávací 
dokumentaci. 

6.2 Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace 

Zadavatel úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace nepožaduje. 

7 Kvalifikace dodavatelů 

Kvalifikaci splní dodavatel, který: 
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona, 
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona, 
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 Zákona. 

7.1 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 Zákona a způsob jejich prokázání 

Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 Zákona, tedy 
předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
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uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště; 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

e) který není v likvidaci; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele; 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) Zákona 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel 
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za 
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu. 

Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů  

Dodavatel prokazuje splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení. 

Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy  

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva doloží před jejím uzavřením (originál nebo ověřenou kopii): 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů [čl. 7.1 písm. a) a b) výše], 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [čl. 7.1 
písm. f) výše], 

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [čl. 7.1 písm. h) výše], 

d) čestné prohlášení [čl. 7.1 písm. c) až e) a g), i) až k) výše]. 

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 v plném rozsahu. Dodavatel není oprávněn splnění 
základních kvalifikačních předpokladů prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

7.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 Zákona a způsob jejich prokázání 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) Zákona. 
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Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že v nabídce předloží čestné 
prohlášení, ve kterém prohlásí, že: 

• je zapsán v obchodním rejstříku (je-li v něm zapsán) či obdobné evidenci (je-li v ní zapsán) - §54 
písm. a) Zákona, 

• je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména že vlastní příslušná živnostenská oprávnění či licence („Výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“ 
nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.) - §54 písm. b) Zákona, 

Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán (§ 54 písm. a) Zákona) 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (podle 
toho, zda je zapsán v obchodním rejstříku či jiné evidenci dle zvláštních právních předpisů). 

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (§ 
54 písm. b) Zákona) - „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení“ nebo „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 54 písm. b) Zákona a odpovídající jeho prohlášení v čestném 
prohlášení. 

Pozn: Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím 
subdodavatele, musí subdodavatel ve smyslu ust. § 51 odst. 4 písm. b) Zákona vykonávat pro zadavatele 
komplexně všechny činnosti, na něž se vztahuje předmětný doklad o oprávnění k podnikání (v případě, že 
součástí zakázky jsou činnosti, které nemá předmětný subdodavatel vykonávat, není pro splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu dodavatelem postačující, když požadovaným dokladem o oprávnění k vykonávání 
těchto činností disponuje pouze předmětný subdodavatel, který tyto činnosti nemá vykonávat). Skládání 
kvalifikace však v tomto případě považuje zadavatel za přípustné, tedy dodavatel je oprávněn pokrýt činnosti 
tvořící předmět veřejné zakázky prostřednictvím dokladů o oprávnění k podnikání, kterými disponuje více 
subdodavatelů (případně i přímo dodavatel), to samozřejmě za předpokladu, že subjekt, který daným 
dokladem o oprávnění k podnikání disponuje, bude vykonávat odpovídající část dané zakázky. 

7.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 Zákona a způsob jejich prokázání 

Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a) 
a f) Zákona. 

7.3.1 Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona 

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč tím, že v nabídce předloží čestné prohlášení, ve 
kterém prohlásí, že v období posledních 3 let realizoval dodávky obdobných systémů, jako je předmět 
veřejné zakázky (dodávka místního informačního systému). 

Čestné prohlášení musí obsahovat seznam realizovaných zakázek a součástí tohoto seznamu musí být: 

• název zakázky (projektu), 

• popis projektu - informace, zda zakázka obsahuje napojení na prvky lokálního varovného systému, 
bezdrátový rozhlas s napojením na JSVV (Jednotný systém vyrozumění a varování) apod., 

• dobu plnění, 

• místo plnění, 

• cenu dodání v Kč bez DPH, 
• identifikaci odběratele (název firmy – instituce – subjektu, sídlo, IČ, telefonický kontakt). 
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Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že realizoval za dobu posledních 3 let min. 
2 dodávky obdobných systémů, jako je předmět veřejné zakázky, z toho min. 1 zakázka musí obsahovat 
napojení na prvky lokálního varovného systému a napojení na JSVV. 
Každá z uvedených 2 požadovaných zakázek musí mít min. hodnotu ve výši 800 000,- Kč bez DPH. 

Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží Seznam významných relevantních zakázek 
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto seznamu musí 
být: 

a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému 
zadavateli, 

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo 
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení 

podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

Tato osvědčení musí zahrnovat: 

• název zakázky (projektu), 

• popis projektu - informace, zda zakázka obsahuje napojení na prvky lokálního varovného systému, 
bezdrátový rozhlas s napojením na JSVV (Jednotný systém vyrozumění a varování) apod., 

• dobu plnění, 

• místo plnění, 

• cenu dodání v Kč bez DPH, 
• identifikaci odběratele (název firmy – instituce – subjektu, sídlo, IČ, telefonický kontakt). 

Seznam významných relevantních zakázek realizovaných v posledních 3 letech a osvědčení musí být 
shodná s čestným prohlášením předkládaným uchazečem v nabídce. 

Další podstatné aspekty: 
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele, 
upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. §51 odst. 4 písm. b) Zákona musí daný subdodavatel vykonávat 
pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), které rozsahem odpovídá jím 
prokazované kvalifikaci. Dále platí, že účelem daného kvalifikačního předpokladu je zajištění toho, že danou 
zakázku bude jako celek realizovat subjekt, který má dostatečné zkušenosti s realizací obdobných zakázek 
(když dostatečnost zkušeností je dána obecně právě tím, že daný subjekt realizoval referenční zakázky 

v požadovaném počtu a finančním objemu). Zadavatel tedy v tomto smyslu informuje dodavatele, že nebude 
zpravidla považovat za postačující, pokud tento kvalifikační předpoklad dodavatel prokáže v plném rozsahu 
prostřednictvím subdodavatele, který bude realizovat pouze část zadávané zakázky, která svým rozsahem 
neodpovídá kvalifikaci, kterou prokazuje.   

7.3.2 Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona - 
doklady prokazující shodu požadovaného výrobku 

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel tím, že v nabídce předloží čestné prohlášení, 
že dodávaný výrobek má příslušná schválení: 

- schválení bezdrátového místního informačního systému pracujícím za použití simplexního 
digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění č. VOR/2/01.2010-1 Českého 
telekomunikačního úřadu. Schválení vydáno Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-
1/PO-2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a 
vyrozumění“, 

- schválení elektronické sirény Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-2008) 
na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“. 
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Dokumenty předkládané před podpisem smlouvy 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží příslušná schválení, že dodávaný výrobek má: 
- schválení bezdrátového místního informačního systému pracujícím za použití simplexního 

digitálního přenosu na kmitočtech všeobecného oprávnění č. VOR/2/01.2010-1 Českého 
telekomunikačního úřadu. Schválení vydáno Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-
1/PO-2008) na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a 
vyrozumění“, 

- schválení elektronické sirény Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-2008) 
na „Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“. 

Příslušná schválení musí být shodná s čestným prohlášením předkládaným uchazečem v nabídce. 

Další podstatné aspekty: 

Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele, 
upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. §51 odst. 4 písm. b) Zákona musí daný subdodavatel vykonávat 
pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), které rozsahem odpovídá jím 
prokazované kvalifikaci.  

8 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby (QUANTUM CZ s.r.o.), a to nejpozději 5 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocněná osoba dodavatelům 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, a to nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění 
požadavku, odešle zmocněná osoba současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým 
uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci. 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti. 

9 Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění je nerelevantní. 

10 Podání nabídky 

10.1 Obecná pravidla podání nabídky 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek 
stanovených v § 51 Zákona. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Podle § 69 odst. 3 Zákona platí, že pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož 
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče, včetně 
důvodu, zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT – 
Varovný protipovodňový systém pro obec Olšany u Prostějova (MIS)“ a opatřené na přelepu razítkem, 
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případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být 
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 a 7 Zákona. 

10.2 Lhůta pro podání nabídky a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dnem 
31. 7. 2013 v 9:00 hod. Nabídky v zalepené obálce musí být do sídla zadavatele (obec Olšany u Prostějova) 
doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel žádá dodavatele, aby před osobním podáním nabídky telefonicky ověřili přítomnost osoby či jejich 
zaměstnanců v místě jejího sídla (jméno osoby: Libuše Halířová, tel: 581115190), resp. aby si dohodli termín 
osobního podání nabídky (poslední den k podání nabídky bude v sídle zadavatele zajištěna stálá přítomnost 
v čase od 8:00 hod. do 9:00 hod., předchozí pracovní dny v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.). 

Zadavatel podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 Zákona a v případě osobního doručení vydá 
uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky. 

Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel v souladu s § 71 odst. 6 Zákona 
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

11 Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona na základě nejnižší nabídkové ceny. 
Bude hodnocena v Kč bez DPH. 

Nabídky budou otevírány a hodnoceny komisí, která disponuje potřebnou technickou a administrativní 
kapacitou. Členové komise podepíší prohlášení o nepodjatosti. Po zhodnocení nabídek vybere hodnotící 
komise nejvýhodnější nabídku. 

12 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Zadavatel uveřejní v souladu s § 81 odst. (4) Zákona Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5-ti 
pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele. 

13 Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 

Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že si prostuduje zadávací dokumentaci. Uchazeč poskytne všechny 
dokumenty požadované ustanoveními zadávací dokumentace. Všechny dokumenty, bez výjimky, budou 
v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci. Nabídky, které nevyhoví 
požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny.   

Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení. 

Zadavatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a (zároveň) měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny zadávací dokumentace a zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 
84 zákona. 

 

V Ostravě, dne 10. 7. 2013 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
 ……………………………………….. 
 Ing. Petra Kozubková 
 QUANTUM CZ s.r.o. 
 společnost pověřená výkonem zadavatelských činností 
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