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ZADÁVACÍDOKUMENTACE
ve smyslu § 44 zákona c.137/2006 Sb., o verejných zakázkách (dále jen "zákon'')

Svazek 1

Kvalifikacní dokumentace a pokyny pro dodavatele

"Prístavba oddelení materské školky-I.etapa"

Zadavatel verejné zakázky:
verejný zadavatel dle § 2, odst.2 pís.c) zákona c.137/2006 Sb. o verejných zakázkách

Obec OIšany u Prostejova
OIšany u Prostejova 50

798 14 OIšany u Prostejova

Druh zadávaciho rízení:
Zakázka malého rozsahu

Zadavatel upozornuje Uchazece, že zakázka je zadávána mimo režim zák. C. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách,
v platném znení (dále jen "zákon"). Pakliže Zadavatel v této zadávací dokumentaci odkazuje na jednotlivá ustanovení
zákona, zejména pokud se týká kvalifikacních predpokladu, apod., ciní tak z duvodu lepší precizace a konkretizace
textu zadávací dokumentace a lepší srozumitelnosti zadávacích podmínek.
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Obec Olšany u Prostejova

1. IDformece O 'ZadawlteJi

1.1. Základní údaje:

Zadavatel:
Obec Olšany u Prostejova
Sídlo: Olšany u Prostejova 50
IC: 00288560

zastoupený : RNDr. Milanem Elfmatkem, starostou obce.

1.2. Osoba oprávnená jednat jménem zadavatele:

Kvalifikacní dokumentace

a pokyny pro dodavatele

Osobou oprávnenou cirut právní úkony souvisejíd s touto verejnou zakázkou a osobou
oprávnenou jednat jménem zadavatele je RNDr. Milan Elfmatk , starosta.

1.3. Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve vecech souvisejídch verejnou zakázkou Je osoba poverená
zadavatelskými cinnostmi.

1.4.

název:

jméno:
jméno:
sídlo:
tel.:
e-mail:

Osoba povefená zadavatelskými cinnostmi

APC Consulting s.r.o.
Ing. Horst Goldmann - jednatel spolecnosti
Ing. Šárka Goldmannová - project manager
Prícní 861/4, 75002 Prerov
602754288

info@apcconsult.cz

APC Consulting S.f.O.
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Obec Olšany u Prostejova

Z. Pfedtnet plnení vefijaé.zakáZky

Popis predmetu plneni verejné zakázky:
Druh stavby: rekonstrukce, zmena zpusobu užívání, prístavba
Projektant: Ing. Jan Spurný
Olšany 344, u Prostejova 798 14
ICO: 74231120

Kvalifikacní dokumentace

a pokyny pro dodavatele

Základní údaje stavby: Zmínenou stavbou dojde ke zmene zpusobu užívání stávajícího RD c.p. 21 na
oddelení materské školky obce Olšany u Prostejova. V dokonceném objektu bude umísteno oddelení
materské školky Olšany u Prostejova a prostory kluboven zájmové cinnosti pro žáky ZŠ Olšany u
Prostejova. Výstavba je clenena do dvou etap, predmetem plnení této verejné zakázky je etapa prvni
predmetem plnení této verejné zakázky jsou stavební práce, dále také geodetické práce a práce projektové
(vyhotovení dokumentace skutecného provede1l1).

Podrobnejší popis predmetu plnení vyplývá z projektové dokumentace stavby (pffloha c.2 ZD) a
výkazu výmer ( priloha c.3 ZD).

Predmet plnení je vymezen oproti výkazu výmer a projektové dokumentaci i temito povinnými cinnostmi
dodavatele (zahrnuto ve vedlejších rozpoctových nákladech):

zajištení vytýcení veškerých inženýrských sítí, odpovednost za jejich neporušení behem výstavby a
zpetné predání jejich správcum;
odpovednost a péce o nepredané cásti objektu a konstrukce stavby;

zajištení a provedení všech opatrení organizacního a stavebne technologického charakteru k rádnému
provedení díla;

veškeré práce a dodávky související s bezpecnostními opatreními na ochranu lidí a majetku;

ostraha stavby a stavenište, zajištení bezpecnosti práce a ochrany životního prostredí;

zajištení atestu a dokladu o požadovaných vlastnostech výrobku ke kolaudaci (i dle zákona C. 22/1997
Sb. - prohlášení o shode);

zajištení všech ostatních nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle CSN a prípadných jiných právních
nebo technických predpisu platných v dobe provádení a predání díla, kterými bude prokázáno
dosažení predepsané kvality a predepsaných technických parametru díla;
zrízerií a odstranení zarízení stavenište vcetne napojení na inženýrské síte;

uvedení všech povrchu dotcených stavbou do puvodního stavu;

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádreními oznámit zahájení stavebních prací napr. správcum
sítí apod.;

respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;

vedení prubežné evidence odpadu vzniklých pri stavební cinnosti a predložení dokladu o jejich
nezávadném zneškodnování;

geodetické práce ( vytycení stavby, její zamere1l1).

Dokumentace skutecného provedení stavby

Dokumentace skutecného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektu a provozních souboru budou zretelne
vyznaceny všechny zmeny, k nimž došlo v prubehu zhotovení díla;

ty cásti projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zmenám budOl,l, oznaceny
nápisem "beze zmen";

každý výkres dokumentace o skutecném provedení stavby bude opatren jménem a príjmením osoby,
která zmeny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

u výkresu obsahujících zmenu proti projektu pro provedení stavby bude priložen i doklad, ze kterého
bude vyplývat projednání zmeny s odpovednou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné
stanovisko;

dokumentace skutecného provedení bude zpracována v listinné i elektronické podobe( formát DVG).
APC Consulting s.r.o.
Prícní 4, Prerov
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Obec Olšany u Prostejova Kvalifikacní dokumentace

a pokyny -pro dodavatele

Zadavatel jako soucást ZD predkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3. písmeno a) zákona.
Obchodní podmínky stanovené pro verejnou zakázku vymezují požadavky zadavatele na zpracování
smlouvy na predmetnou verejnou zakázku (príloha c. 4 této ZD).
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele ( ve smyslu § 68
odst.Z. zákona) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné cásti nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodnínu podmínkami.
Dodavatel je povinen zpracovat a v nabídce doložit v souladu s § 68 odst. Z zákona "Návrh smlouvy",
který musí být zcela v souladu se stanovenými obchodnínu podmínkami a v žádné cásti nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodnínu podmínkami (v této souvislosti zadavatel výslovne
upozornuje, že nepostacuje pouhé podepsání "Obchodních podmínek" a jejich zpetné vložení do nabídky
- takový postup dodavatele bude považován za nesplnení zadávacích podmínek).

Veškeré výrobky, materiály a zarízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo znacku se
prípadne v projektové dokumentaci a výkazu výmer vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako
príklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a
zarízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

APC Consulting s.r.o.
Prícní 4, Prerov
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Obec Olšanyu Prostejova

3. Doba plneni verejné zakázky, dodateené informace

3.1. Doba plnení verejné zakázky

Kvalifikacní dokumentace

a pokyny pro dodavatele

Termín predpokládaného zahájerú plnerú: 1.12.2011

Termín ukoncerú plnerú: 31.5.2012

Pokud z jakýchkoliv duvodu na strane zadavatele nebude možné termín predpokládaného zahájerú plnerú
verejné zakázky dodržet (zejména prodloužerúm doby trvárú zadávacího rízení), je zadavatel oprávnen
jednostranne zmenit predpokládaný termín zahájerú plnerú.

Dodavatel predloží v nabídce návrh smlouvy, pricemž je povinen respektovat následující skutecnosti:

• musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v této ZD a Obchodrúch
podmínkách;

• termín zahájerú plnerú je podmínen rádným ukoncerúm zadávacího rízerú.

3.2. Dodatecné informace

Dodavatelé mohou ve smyslu s § 49 odst. 1 zákona požádat zadavatele o dodatecné informace
k zadávacím podmínkám. Zadavatel poskytne odpovedi na dotazy a žádosti o dodatecné informace
k zadávacím podmínkám, adresa dorucovárú dotazu je uvedena v odst. 1.4 této zadávací dokumentace.

APC Consulting S.f.O.
Prícní 4, Prefov
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Obec Olšany u Prostejova

4. KvaJitikace

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnení kvalifikace.

4.1. Vymezení kvalifikace

Kvalifikacní dokumentace

a pokyny pro dodavatele

Kvaliftkaci splnuje dodavatel, který splní kvaliftkacní predpoklady, jež jsou stanovená níže.

Základní kvalifikacní predpoklady:

Základní kvaliftkacní predpoklady splnuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin spáchaný ve prospech organizované zlocinecké
skupiny, trestný cin úcasti na organizované zlocinecké skupine, legalizace výnosu z trestné cinnosti,
podílnictví, prijímání úplatku, podplácení, neprímého úplatkárství, podvodu, úverového podvodu,
vcetne prípadu, kdy jde o prípravu nebo pokus nebo úcastenství na takovém trestném cinu, nebo
došlo k zaWazení odsouzení za spáchání takového trestného cinu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento predpoklad splnovat statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele ci clenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento predpoklad
splnovat statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
ci žádost o úcast zahranicní právnická osoba prostrednictvím své organizacní složky, musí predpoklad
podle tohoto písmene splnovat vedle uvedených osob rovnež vedoucí této organizacní složky; tento
základní kvaliftkacní predpoklad musí dodavatel splnovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání ci bydlište,

b) který nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin, jehož skutková podstata souvisí s predmetem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních predpisu nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného cinu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splnovat statutární
orgán nebo každý clen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele ci clenem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento predpoklad splnovat statutární orgán
nebo každý clen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku ci žádost o úcast
zahranicní právnická osoba prostrednictvím své organizacní složky, musí predpoklad podle tohoto
písmene splnovat vedle uvedených osob rovnež vedoucí této organizacní složky; tento základní
kvaliftkacní predpoklad musí dodavatel splnovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání ci bydlište,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé souteže formou podplácení
podle zvláštního právního predpisu,

d) vuci jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobeWo insolvencní rízení, v nemž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvencní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostacuje k
úhrade nákladu insolvencního rízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostacující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních predpisu,

e) který není v likvidaci,

i) který nemá v evidenci daní zachyceny danové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání ci bydlište dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na verejné zdravotní pojištení, a to jak v Ceské
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání ci bydlište dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpecení a príspevku na státní politiku
zamestnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání ci bydlište dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocne disciplinárne potrestán, ci mu nebylo pravomocne
uloženo kárné opatrení podle zvláštních právních predpisu, je-li podle § 54 písmo d) požadováno
prokázání odborné zpusobilosti podle zvláštních právních predpisu; pokud dodavatel vykonává tuto
cinnost prostrednictvím odpovedného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za cinnost dodavatele,
vztahuje se tento predpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstríku osob se zákazem plnení verejných zakázek,

APC Consulring s.r.o.
Prícní 4, Prerov
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Obec Olšany u Prostejova Kvalifikacní dokumentace
a pokyny pro dodavatele

k) který predloží seznam statutárních orgánu nebo clenu statutárních orgánu, kterí v posledních trech
letech pracovali u zadavatele a

I) který, má-li formu akciové spolecnosti, predloží aktuální seznam akcionáru s podílem akcií vyšším než
10%.

Dodavatel prokáže splnení základních kvaliftkacních predpokladu cestným prohlášením.

Profesní kvalifikacní pfedpoklady splnuje dodavatel, který pfedloží:
a) výpis z obchodního rejstríku,
b) výpis z živnostenského rejstríku obsahující oprávnení k podnikání v rozsahu predmetu plnení verejné

zakázky,
c) odborná zpusobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostrednictvím odbornou zpusobilost

zabezpecuje v rozsahu predmetu plnení verejné zakázky.

Ekonomické a financní kvalifikacní pfedpoklady splnuje dodavatel, který pfedloží:
- pojistná smlouva, jejímž predmetem je pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou uchazecem tretí

osobe s minimální výši pojistného plnení ve výši 5.000.000,-Kc, výše spoluúcasti je limitována
maximálne 100.000,- Kc a kopii dokladu o zaplacení pojistného minimálne na dobu pokrývající lhutu pro
podání nabídek;

- údaj o celkovém obratu dosaženým uchazecem za poslední tri úcetní období v minimální výši
10.000.000,-Kc bez DPH za každé úcetní období;

Technické kvalifikacní pfedpoklady splnuje dodavatel, který pfedloží:
CSN EN ISO 9001 (v kompletním rozsahu predmetu plnení VZ);

CSN EN ISO 14001 (provádení staveb vcetne jejich zmen a odstranováru');
- seznam stavebních prací (dále jen zakázek) provedených dodavatelem za posledních 5 let, vcetne

osvedcení objednatelu o rádném plnení nejvýznamnejších z techto zakázek s limitem min. 3 zakázek
rekonstrukcí stavebních objektu a z toho min.1 zakázku nad 5 mil.Kc bez DPH a 2 zakázky nad 3 mil.
Kc bez DPH.

4.2. Forma splnení kvalifikacních pfedpokladu

Dodavatel je povinen prokázat splnení kvaliftkace v rozsahu dle odst. 4.1 doklady predloženými v kopii
listin pokud zákon nestanoví jinak.

Doklady prokazující splnení základních kvaliftkacních predpokladu a výpis z obchodního rejstríku nesmejí
být starší 90 kalendárních dnu k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnení kvaliftkace.

Požádá-li o to zadavatel, je uchazec, se kterým má být uzavrena smlouva povinen predložit pred
uzavrením smlouvy originály nebo overené kopie dokladu prokazujících splnení kvaliftkace.

Prokazování kvalifikace pomoci subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnení urcité cásti kvaliftkace požadované zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávnen splnení kvaliftkace v chybejícím rozsahu prokázat prostrednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém prípade povinen zadavateli predložit doklady prokazující splnení základního
kvalifikacního predpokladu podle písmo j) a profesního kvaliftkacního predpokladu podle písmo a)
subdodavatelem a smlouvu uzavrenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnení urceného k plnení verejné zakázky dodavatelem ci k poskytnutí vecí ci práv, s nimiž
bude dodavatel oprávnen disponovat v rámci plnení verejné zakázky, a to alespon v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnení kvaliftkace. Dodavatel není oprávnen prostrednictvím subdodavatele
prokázat splnení profesní kvaliftkace podle písmo a) a b).

4.3. Dusledek nesplnení kvalifikace

Nesplní-li uchazec kvaliftkaci, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloucen z otevreného rízení. Zadavatel
bezodkladne písemne oznámí dodavateli vyloucení z otevreného rízení.

APC Consulting s.r.o.
Prícní 4, Prerov
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Soucasne si však zadavatel vyhrazuje právo postupovat ve smyslu § 59 odst. 4 zákona.

4.4. Spolecná nabídka více dodavatelu

Rozsah prokazování kvalifikacních predpokladu

Má-li být predmet verejné zakázky plnen nekolika dodavateli spolecne a za tímto úcelem podávají ci
hodlají podat spolecnou nabídku, je každý z dodavatelu povinen prokázat splnení základních
kvaliftkacních predpokladu ve smyslu § 53 zákona a profesního kvalif1kacního predpokladu ve smyslu § 54
písmo a) zákona v plném rozsahu. Splnení kvalifikace ve smyslu § 50 odst. 1 písmo b) až d) zákona musí
prokázat všichni dodavatelé spolecne.

Smlouva mezi úcastníky spolecné nabídky

V prípade, že má být predmet verejné zakázky plnen spolecne nekolika dodavateli, jsou zadavateli povinni
predložit soucasne s doklady prokazujícími splnení kvalifikacních predpokladu smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vuci zadavateli a tretím osobám z jakýchkoliv právních
vztahu vzniklých v souvislosti s verejnou Zakázkou zavázáni spolecne a nerozdílne, a to po celou dobu
plnení verejné zakázky i po dobu trvání jiných závazku vyplývajících z verejné zakázky. Požadavek na
závazek podle vety první, aby dodavatelé byli zavázáni spolecne a nerozdílne, platí, pokud zvláštní právní
predpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

APC Consulting S.f.O.
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a pokyny pro dodavatele

5. Hodnotící la:itéria zadálÚ a zpusob .acováaí nabfdkové ceny

Základnfm hodnotícím kritériem zadánf verejné zakázky je ekonomická výhodnost nabfdky.

5.1. Dflcf hodnotící kritéria

Kritérium
1. Celková nabfdková cena bez DPH
2. Navržená splatnost faktur
3. Navržená doba plnenfVZ
4. Výše smluvní pokuty za každý den prodlenf s dokoncením dfla
5. Doba záruky na stavebnf práce

váha kritéria
60%

20%
10%
5%
5%

Dílcí hodnotící kritérium, u nejž je nejvýhodnejší minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnote
je prirazeno 100 bodu. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100
a pomeru hodnoty nejvýhodnejší nabídky k hodnote hodnocené nabídky.
Dílcí hodnotící kritérium, u nejž je nejvýhodnejší maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší hodnote
je prirazeno 100 bodu. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100
a pomeru hodnoty hodnocené nabídky k hodnote nejvýhodnejší nabídky.
Pocty získaných bodu se následne prepocítávají dle váhy jednotlivých kritérií ( pocet bodu násoben váhou
kritéria).
Celkové poradí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnejší je
nabídka, která získá nejvyšší celkový pocet redukovaných bodu. V prípade rovnosti bodových hodnot
dvou ci více nabídek, rozhoduje o celkovém poradí nabídek poradí v kritériu s nejvyšším stupnem
významu.
Neprimerená hodnota dflcfho hodnotícfho kritéria
Pokud hodnotící komise považuje nekterou z hodnot v císelne vyjádritelném dílcím hodnotícím kritériu za
neprimerenou povaze závazku, který v kritériu vyjadruje, pridelí takové nabídce O bodu. Toto ustanovení
se nevztahuje k hodnocení nabídkové ceny.

5.2. Požadavky zadavatele na zpracováni nabfdkové ceny

N abídkovou cenou se pro úcely zadávacího rízení se rozumí cena bez dane z pridané hodnoty za
provedení kompletní díla.
Rekapitulaci cen doloží uchazec zpracování položkového rozpoctu dle výkazu výmer uvedeném v této ZD
jako pr.3 ZD. Nabídková cena bude uvedena v CZK.

5.3. Podmfnky prekrocenf nabfdkové ceny

Prekrocení nabídkové ceny je možné za podmínek def1110vaných v Obchodních podmínkách a bude
rešeno v souladu se zákonem.

APC Consulting s.r.o.
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6. Nabidka

KvalifIkacní dokumentace

a pokyny pro dodavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých cástech této zadávad dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnení verejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plne a
bezvýjimecne respektovat pri zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Nabídky se podávají
písemne a v uzavrené obálce zabezpecené proti otevrení (opatrené na uzavreních oznacením obchodní
firmy/názvu/jména), dále oznacené názvem této verejné zakázky s uvedením výzvy uNeotevírat" .Na
obálce musí být uvedena také adresa (sídlo) dodavatele. Nabídky se podávají nejpozdeji do 10.00 hod. dne
4.11.2011 na adresu uvedenou v odst. 1.4. zadávad dokumentace. Nabídka musí být zpracována v ceském
jazyce a podepsána oprávnenou osobou. Uchazec je vázán svou nabídkou 90 dní od data urceného pro
odevzdání nabídek.

Všechny stránky nabídky, budou ocíslovány vzestupnou kontinuální radou. Nabídka bude obsahovat
datum a podpis statutárního zástupce uchazece. Dodavatel v nabídce výslovne uvede kontaktní adresu pro
písemný styk mezi uchazecem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelu spolecne (spolecná
nabídka), uvedou v nabídce krome kontaktní adresy dle predchozí vety též osobu, která bude zmocnena
zastupovat tyto uchazece pri styku se zadavatelem v prubehu zadávacího rízení.

Dodavatel je povinen dorucit nabídku na kontaktní adresu uvedenou vodst. 1.4 zadávad dokumentace.
Dorucení na jinou adresu nebude považováno za rádné podání nabídky.

Dodavatel je povinen predložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazece se zverejnením
obsahu smlouvy dle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím.

Nabídka musí být predložena v následující strukture:

1. krycí list nabídky;
2. doklady prokazující splnení základních kvalifikacních predpokladu;
3. doklady prokazující splnení profesních kvalifikacních predpokladu;
4. doklady prokazující ekonomické a financní kvalifikacní predpoklady;
5. doklady prokazující technické kvalifikacní predpoklady;
6. návrh smlouvy vcetne naceneného rozpoctu;
7. souhlas uchazece se zverejnením obsahu smlouvy dle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném

prístupu k informacím.

Nabídka podaná spolecne nekolika dodavateli bude obsahovat v úvodu originál písemné smlouvy
vymezující jejich vzájemný vztah - § 51 odst. 6 zákona a plnou moc s presným vymezením oprávnení pro
zmocnence spolecné nabídky (zmocnení k podání nabídky, podpisu návrhu smlouvy, objasnení nabídky
v prípade nejasností, podání námitek, podání návrhu na ÚOHS atd). Poté bude následovat povinný obsah
a poradí dokumentu uvedených výše pro zmocnence spolecné nabídky, dále pro druhého úcastníka
spolecné nabídky, dále až po n-tého úcastníka spolecné nabídky.

Nesplnení podnúnek kapitoly 6. ( úplnost nabídky) znamená podle § 71 odst. 10 zákona vyloucení
nabídky ze zjednodušeného podlimitního rízení. Zadavatel bezodkladne písemne oznámí uchazeci
vyloucení ze zadávacího rízení.

Právní úkony nelze cinit elektronicky podepsané zaruceným elektronickým podpisem.
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7. Práva zadavatele a další poVinnosti uchazece

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací rízeni.

Kvalifikacní dokumentace

a pokyny pro dodavatele

- V prípade, že dojde ke zmene údaju uvedených v nabídce do doby uzavreni smlouvy s vybraným
uchazecem, je príslušný uchazec povinen o této zmene zadavatele bezodkladne písemne informovat

- Podáním nabídky v zadávacím rízeni prijímá uchazec zadávacího rízeni plne a bez výhrad zadávací
podmínky, vcetne všech príloh a dodatku k temto zadávacím podmínkám, at již jsou jím užívané
podmínky jakékoliv. Predpokládá se, že dodavatel peclive prostuduje všechny pokyny, prílohy, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi rídit. Pokud uchazec neposkytne vcas
všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém oWedu
odpovídat zadávacím podmínkám, má to za dusledek vyrazeni nabídky a vylouceni uchazece. V úvahu
nelze vzít žádnou výhradu uchazece k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv
výhrada znamená okamžité vyrazeni nabídky a vylouceni uchazece bez dalšího posuzováni.

- Zadavatel nepripouští varianty nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatecne zmenit ci doplnit zadávací podmínky verejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo overit informace obsažené v nabídce uchazece u tretích osob.

- Zadavatel nehradí náklady za úcast v zadávacím rízeni.

Seznam pfíloh:

1. Krycí list nabídky

2. Projektová dokumentace stavby

3. Výkaz výmer

4. Tabulka kritérií
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