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VÝZVA K  PODÁNÍ NABÍDKY   
 
 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 
§ 27 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), 

 
 
 

pod názvem: 
 
 
 
 
 
 

                  

Odstranění havárie kanalizace v ulici 
T. G. Masaryka, Svitavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADAVATEL: 
Město Svitavy 

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČ: 00277444 
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1. PREAMBULE      
Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební 
práce, která je podle ustanovení § 27 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná 
zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek 
dodržení zásad uvedených v § 6 zákona a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.  
 

2. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  Město Svitavy 
Sídlo:          T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
Zastoupené:   Mgr. Davidem Šimkem – starostou města 
IČ:     00277444  
DIČ:      CZ00277444 
Tel:     461 550 212 
e-mail:   radnice@svitavy.cz 
 
Kontaktní osoba:  Irena Slabá - vedoucí investičního oddělení odboru rozvoje města MěÚ 

Svitavy 
e-mail:    irena.slaba@svitavy.cz 
Tel:    461 550 271, 721 569 614 
 
Kontaktní osoba je pověřena administrací výběrového řízení, je oprávněna předávat dodavatelům 
informace a dokumenty vztahující se k veřejné zakázce a opatřovat je svým podpisem, a to jak 
v tištěné, tak v elektronické podobě. Kontaktní osoba je taktéž oprávněna poskytovat dodavatelům 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám.   
 

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Druh veřejné zakázky 
Veřejná zakázka na stavební práce. 

3.2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající kanalizace v ulici T. G. Masaryka v délce 
39 m. Rekonstrukce začíná v km 0,0 šachtou ŠTGM-1, do které budou přepojeny stávající kanalizační 
přípojky a stávající stoka z PVC DN 400. V km 0,0269 je lomová šachta ŠTGM-2, ze které je stoka 
odkloněna k nemovitosti č.o. 42, kde je v km 0,039 ukončena šachtou ŠTGM-3. Úsek mezi šachtami 
ŠTGM-1 a ŠTGM-2 je veden v silnici I. třídy č. 34. Na kanalizační stoku bude použito kanalizační 
potrubí z PP SN 16, DN 250, plné žebro.    

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektové dokumentaci, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 
Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení díla a 
geodetické zaměření dokončeného díla.   
 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 902.275 Kč bez DPH. 
 

5. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5.1. Termíny plnění veřejné zakázky 
Zahájení přípravných prací na realizaci díla:   v den účinnosti smlouvy o dílo 

Dokončení stavebních prací:   do 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo 

5.2. Místo plnění veřejné zakázky:  
Místem plnění jsou Svitavy, ulice T. G. Masaryka. 
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6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky. 
Obsah zadávací dokumentace je následující:                                                                                                                                                                                

1. Výzva k podání nabídky 
2. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace 
3. Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo 
4. Projektová dokumentace pro provedení stavby z VIII/2016, zpracovaná společností 

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr  

Zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytována v elektronické podobě, a to na základě 
písemné objednávky doručené na e-mailovou adresu kontaktní osoby irena.slaba@svitavy.cz. 
Po obdržení objednávky bude na došlý e-mail odeslán odkaz na úložiště, kde bude možné zadávací 
dokumentaci bezplatně stáhnout.  
 

7. PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ 
Prohlídka místa budoucí stavby se nekoná. Místo budoucí stavby je volně přístupné.  
 

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

8.1. Nabídka dodavatele 
Nabídka bude podána v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou 
za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním 
orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.  

Nabídka dodavatele musí obsahovat:  

- návrh smlouvy o dílo,  
- položkový rozpočet v rozsahu předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
- doklady k prokázání kvalifikace. 

Je vhodné, aby nabídka dodavatele obsahovala CD s návrhem smlouvy o dílo a položkovým 
rozpočtem v elektronické podobě pro snadné posouzení a vyhodnocení nabídek.  

V případě, že se komunikační adresa liší od adresy sídla dodavatele uvedené v návrhu smlouvy o dílo, 
či nabídku podepisuje osoba k tomuto úkonu zmocněná statutárním orgánem dodavatele, uvede 
dodavatel tyto skutečnosti v krycím listu nabídky. Plná moc udělená zmocněné osobě musí být 
součástí nabídky.   

8.2. Členění nabídky 
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:  

1. Krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. 
2. Návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. 
3. Položkový rozpočet v rozsahu předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
4. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele.  
5. CD obsahující návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu (formát word, exel). 

8.3. Podání nabídky 
Nabídka bude podána v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uveden nápis NEOTEVÍRAT – VÝB ĚROVÉ ŘÍZENÍ .  
 

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

9.1. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.03.2017 v 10.00 hod. 

9.2. Místo pro podávání nabídek  
Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, 
či prostřednictvím kurýrní služby lze podat na podatelně Městského úřadu, T. G. Masaryka 40/25, 
568 02 Svitavy, a to každý pracovní den lhůty v době:   
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Pondělí   7:15 – 17.00 hod. 
Úterý   7:00 – 15.00 hod. 
Středa   7:15 – 17.00 hod. 
Čtvrtek  7:00 – 15.30 hod. 
Pátek    7:00 – 14.00 hod. 
 
a poslední den lhůty do 10:00 hodin.  
 
Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:  

Městský úřad Svitavy, oddělení investiční – odbor rozvoje města  

T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy. 
 
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik 
doručení považuje fyzické převzetí nabídky podatelnou Městského úřadu Svitavy. Fyzickým 
převzetím nabídky podatelnou MěÚ Svitavy je myšleno zaevidování nabídky v elektronickém systému 
spisové služby zadavatele pracovnicí podatelny, při kterém dojde k vygenerování přesného data a času 
doručení nabídky. Datum a čas doručení, uvedený na štítku, kterým bude nabídka opatřena, je 
rozhodný pro posouzení, zda byla nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek či nikoliv. Zadavatel 
proto upozorňuje dodavatele, aby nabídky doručovali s dostatečným časovým předstihem tak, 
aby zaevidování nabídky proběhlo před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na nabídku 
podanou (zaevidovanou) po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. 
 

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE 
Dodavatel je povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace. Kvalifikovaným 
pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:  

a) základní způsobilost 
b) profesní způsobilost 
c) technickou kvalifikaci 

10.1. Prokazování kvalifikace 
V rámci tohoto výběrového řízení prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje 
(vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – za obsah vzorového listu nenese 
zadavatel žádnou odpovědnost; je věcí dodavatele zda přiložený vzor použije či nikoliv). Čestné 
prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. Doklady 
k prokázání kvalifikace může dodavatel předložit ve své nabídce v prosté kopii.  

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, může být před jejím uzavřením zadavatelem vyzván 
k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících jeho kvalifikaci. 
Pro splnění této podmínky stanoví zadavatel rozsah požadovaných dokladů, aby v budoucnu před 
podpisem smlouvy nemohlo dojít k pochybnostem. Pokud dodavatel na základě výzvy požadované 
dokumenty nepředloží, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a 
zadavatel bude oprávněn uzavřít smlouvu s dalším dodavatelem v pořadí, popř. výběrové řízení zrušit.  

10.2. Základní způsobilost dodavatele 
Způsobilým není dodavatel, který  

- má v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, má splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

- je v likvidaci1), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku2), vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle právního předpisu3) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele.  

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje. 
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti nesmějí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.  
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V případě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem 
smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího splnění jeho 
základní způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, 
že dodavatel uvedenou základní způsobilost splňuje. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání 
nabídky starší 3 měsíců a musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat.   

____________ 
1) § 187 občanského zákoníku. 

2) § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a 
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

10.3. Profesní způsobilost dodavatele 
Profesní způsobilost splňuje ve vztahu k České republice dodavatel, který  

- je zapsán v obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidenci, pokud právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje,   

- může předložit doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, pokud právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění na předmět podnikání:  

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel profesní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje. 
Doklad, ve kterém dodavatel prohlašuje (prokazuje), že je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné 
obdobné evidenci, nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky. Dodavatel je oprávněn prokázat 
profesní způsobilost (vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku) prostřednictvím poddodavatele. 
Čestným prohlášením tedy dodavatel prokáže splnění své profesní způsobilosti i profesní způsobilosti, 
kterou prokazuje prostřednictvím poddodavatele. Zápis v obchodním rejstříku, či jiné obdobné 
evidenci nelze prokázat prostřednictvím poddodavatele. 

V případě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem 
smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění jeho 
profesní způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli  

- výpis z obchodního rejstříku nebo  jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje,  

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění na předmět podnikání:  

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. V případě, že dodavatel 
prokázal profesní způsobilost či její část prostřednictvím poddodavatele, může být před podpisem 
smlouvy vyzván zadavatelem k předložení smlouvy uzavřené s poddodavatelem, z níž bude vyplývat 
závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí 
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele.    

Pozn.: Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.   

10.4. Technická kvalifikace dodavatele 
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který   

- za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení  realizoval a dokončil min. 2 stavby, 
jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce kanalizace a hodnota každé 
jednotlivé stavby činila min. 450.000 Kč bez DPH.  
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Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. Dodavatel je 
oprávněn prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele. Čestným prohlášením tedy  
dodavatel prokáže splnění své technické kvalifikace i technické kvalifikace, kterou prokazuje 
prostřednictvím poddodavatele. 

V případě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem 
smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění jeho 
technické kvalifikace, předloží dodavatel zadavateli  

-    osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení min. 2 staveb uvedených dodavatelem 
v podané nabídce, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce 
kanalizace, a hodnota každé jednotlivé stavby činila min. 450.000 Kč bez DPH. Osvědčení 
objednatele lze nahradit předložením smlouvy s objednatelem spolu s dokladem 
o uskutečněném plnění dodavatele.   

V případě, že dodavatel prokázal technickou kvalifikaci či její část prostřednictvím poddodavatele, 
může být před podpisem smlouvy vyzván zadavatelem k předložení smlouvy uzavřené 
s poddodavatelem, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci 
za dodavatele.    
                                                                                                                                                                          

11. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel může provést posouzení splnění zadávacích podmínek ve výběrovém řízení před 
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U dodavatele vybraného na základě hodnocení 
nabídek provede zadavatel posouzení splnění zadávacích podmínek vždy.  
 

12. POŽADAVEK NA ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

12.1. Nabídková cena 
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za provedení stavby bez daně 
z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, 
včetně všech nákladů souvisejících (instalace, zprovoznění, doprava a montáž, poplatky, zvýšené 
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).  

12.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého 
v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně v požadovaném členění.  

12.3. Položkové rozpočty   
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předává dodavatelům soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) v elektronické podobě. Uchazeč je povinen 
prokázat nabídkovou cenu předložením položkového rozpočtu, tzn. oceněného soupisu prací. 
Položkový rozpočet musí být nedílnou součástí nabídky uchazeče.  
Za soulad položkového rozpočtu a soupisu prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak 
v množství, tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče související s položkovým rozpočtem je 
dodržet obsahovou náplň soupisu prací. U položek platí zákaz zásahu do množství či popisu položky. 
V případě jakéhokoliv nesouladu mezi soupisem prací a položkovým rozpočtem (např. chybějící 
položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek a procent, změna popisu položky  
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apod.) může zadavatel vyžadovat vysvětlení nabídky nebo nabídku vyřadit z dalšího posuzování. 
Každá položka v soupisu prací musí být oceněna alespoň podle ekonomicky nutných nákladů položky. 
Nelze přenášet náklady nebo část nákladů položky do nákladů položky jiné, pokud dále v určitých 
případech není uvedeno jinak. 
Soupis prací, předložený zadavatelem, obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě 
s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo 
svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy i místo pro uložení vybouraných hmot (vyjma 
těch, které budou uloženy na skládku zadavatele) si zajišťuje dodavatel podle svého technologického 
plánu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel 
zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž 
zákaz zásahu do množství či popisu položky. Do nabídkové ceny pak musí uchazeč zakalkulovat 
skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena 
v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.  
Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba uložení 
vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je 
povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda 
soupis prací obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za skládku“. Zadavatel v době sestavení 
soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro 
uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost 
poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu 
do položky vodorovného přesunu.  
Pokud zadavatel upřesní obsah soupisu prací, např. formou doplnění položek soupisu prací, 
upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek soupisu prací apod. nebo předloží 
uchazečům soupis prací nový, jsou uchazeči povinni tuto změnu oznámenou ve lhůtě pro podání 
nabídek akceptovat a promítnout ve svém položkovém rozpočtu.  

12.4. Sleva z ceny  
Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnou do jednotkových 
cen jednotlivých položek v položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální 
částkou za celou stavbu) není přípustná.  

12.5. Vzorce a součty soupisu 
Elektronická podoba soupisu prací slouží ke zjednodušení výpočtu nabídkové ceny. Není povinností 
zadavatele předávat dodavatelům SW produkt pro zpracování nabídkové ceny. Dodavatel má možnost 
si prostřednictvím běžně dostupných programů převést předaný soupis prací do svého oceňovacího 
programu a po výpočtu nabídkové ceny převést výsledek zpět do předaného soupisu.  
Pokud předaný soupis prací obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností 
dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídkové 
ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel.   

13. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezeny ve formě a 
struktuře návrhu smlouvy o dílo. 
Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní 
identifikaci, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text smlouvy předpokládá 
(místa určená k doplnění jsou vyznačena žlutě !!) a takto doplněné obchodní podmínky předloží 
podepsané osobou oprávněnou smlouvu podepsat jako svůj návrh smlouvy o dílo. Jakákoliv jiná 
změna textu návrhu smlouvy o dílo ze strany uchazeče mimo žlutě vyznačená pole je nepřípustná a 
může být považována za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následkem vyloučení 
uchazeče. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí 
respektovat stanovené obchodní podmínky. 
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14. OBCHODNÍ NÁZVY 

Příslušná dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální 
pečlivostí a snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění 
zadavatel požaduje. Pokud zadávací dokumentace obsahuje odkaz na určité dodavatele, výrobky, 
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, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů 
jinak. 
 

15. OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A DOKLAD Ů 

15.1.  

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení požadovat, aby účastník 
výběrového řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo 
chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou 
lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. 

15.2.  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka však může být doplněna 
na základě žádosti podle předchozího odstavce o údaje a doklady, které nebudou hodnoceny podle 
kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů za změnu nabídky nepovažují, přičemž 
skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění zadávacích podmínek mohou nastat i po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 

15.3.  

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena 
nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 

15.4.  

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám.  

 

16. VYLOU ČENÍ ÚČASTNÍKA VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

16.1.  

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení kdykoliv v průběhu výběrového řízení. 

16.2.  

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud údaje a doklady předložené účastníkem 
výběrového řízení 

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě 
nedoložil, 

b) nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele, 
nebo 

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení splnění zadávacích 
podmínek nebo na naplnění kritérií hodnocení. 

16.3.  

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení 
zdůvodněna. 

16.4.  

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že 
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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 veřejné zakázky, 

b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není možné, 
c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení při 

přípravě výběrového řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení 
na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo, 

d) se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla 
ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným 
sankcím, 

e) se účastník výběrového řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele 
ve výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by 
mu mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo 

f)   se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového 
řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které 
zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo 
mu bylo uloženo kárné opatření podle právních předpisů 4). 

16.5.  

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě 
věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník výběrového řízení uzavřel s jinými 
osobami zakázanou dohodu podle právního předpisu 5) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

16.6.  

Vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny 
důvody vyloučení podle odstavce 16.2. nebo může prokázat naplnění důvodů podle odstavce 16.4. 
písm. a) až c). 
___________ 
4) Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

17. PRÁVA ZADAVATELE 

V případě, že zadavatel pověří prováděním určitých úkonů ve výběrovém řízení komisi, považují se 
úkony komise za úkony zadavatele.   

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

- kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy,     
- změnit nebo doplnit zadávací podmínky. 

 
 
 
Ve Svitavách dne 16. 03. 2017 
 
         Mgr. David Šimek 
                     starosta města 
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