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1 Základní údaje  

 
Tato Zadávací dokumentace je pro zakázku „Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice“. 

Jedná se o nadlimitní zakázku na dodávku zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 Zákona. 

Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona. 

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zakázce, a je 

pro uchazeče závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k 

vyřazení nabídek z hodnocení. 

2 Základní identifikační údaje zadavatele  

 

Název zadavatele: Město Velké Pavlovice 

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Sídlo zadavatele: Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice 

IČO: 00283703 

DIČ: CZ00283703 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech smluvních: 
Jiří Otřel, starosta 

Telefon/fax: (+420) 519 428 303 

E-mail: otrel@velke-pavlovice.cz 

Administrátor zadávacího 

řízení: 
BlueFort s.r.o. 

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Tylčeová 

Adresa: Bubenská 421/3, 170 00  Praha 7 

Telefon/fax: (+420) 775 704 491 

E-mail: tylceova@dlc.cz 
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3 Předmět zakázky, klasifikace a předpokládaná hodnota 

 

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá 

zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) 

cisternové automobilové stříkačky (CAS). 

Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním 

čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l. min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“, v provedení 

„VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). 

 
PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 
Viz přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace, Závazný návrh smlouvy a její přílohu č. 1, Technická specifikace – 
Parametry Zboží. 
 
Požadavky na výše uvedené technické provedení a parametry vozidla jsou pro uchazeče závazné. Pokud bude 

uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry nebo s neúplnou výbavou, vyhrazuje si 

zadavatel právo tuto nabídku z dalšího posuzování vyloučit. Uchazeč může nabídnout výrobky s vyššími technickými 

parametry, než jsou stanovená minima, ne ale překročit požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění. 

 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):  
 
34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky 

 
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:  
 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je: 

 

Položka Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cisternová automobilová stříkačka 6 344 045 1 332 249 7 676 294 

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky  

 

Doba plnění Dle podmínek uvedených v Příloze č. 1, této 

dokumentace, tj. Kupní smlouva. 

Místo plnění  Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06, 

Velké Pavlovice 
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5 Požadavky na kvalifikaci veřejné zakázky 

 

Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,  který:  

a) splní základní kvalifikační předpoklady viz 5.1, 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady viz  5.2, 

c) předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku viz bod 5.3 a  

d) splní technické kvalifikační předpoklady viz  5.4.  

5.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 
 

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 

uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč 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 

uchazeče 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 uchazeče či členem 

statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč 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,  



 

Stránka 6 z 14 
 

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 uchazeče, 

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 uchazeče, 

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 uchazeče,  

i) 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 Uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Uchazeče, 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, 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno 

opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 

 Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 5.1 odst. a), b) této zadávací dokumentace prokazuje 

uchazeč výpisem z evidence Rejstříku trestů – výpis z evidence Rejstříku trestů musí předložit jak statutár, 

tak samotná právnická osoba. 

 Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu f) této zadávací dokumentace prokazuje 

uchazeč potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení. 

 Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu h) této zadávací dokumentace prokazuje 

uchazeč potvrzením příslušného orgánu či instituce. 

 Splnění základního kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.1 bodu c) až e) a g), i) až l) této zadávací 

dokumentace prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou č. 2, a jedná se o závazný vzor.  
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5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením:  

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

5.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1, písm. c) Zákona, které je součástí přílohy č. 2.  

 

5.4 Technické kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů: 

 

Seznamem 3 obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, každou v minimální hodnotě 

6 000 000 Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle 

bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

5.5 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace 

dle § 53 odst. 1 Zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona, výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. 

 

5.6  Systém certifikovaných dodavatelů 

V případě, že Dodavatel předloží Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle ust. § 

133 a násl. Zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v ust. § 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění 

kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 

Zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem. 

Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání. 

5.7 Výpis ze seznamu zahraničních dodavatelů podle ust. § 143 Zákona 

Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), 

popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského 

prostoru, nebo v jiném státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, 
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pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze 

zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. 

  

Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal 

splnění: 

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů 

podle § 53 odst. 1 Zákona, 

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů 

podle § 54 Zákona, 

c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů 

podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) Zákona, 

 

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát, není-li starší než 3 měsíce a je-li platný 

k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto 

článku, popřípadě splnění její příslušné části.  

 

Zahraniční dodavatel je však vždy povinen předložit samostatně doklady prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 

odst. 1 písm. f) až h) Zákona. 

5.8 Forma splnění kvalifikace 

Pokud není v Zákoně či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění 

kvalifikace v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče.  

 

Uchazeč je oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v chybějícím rozsahu prostřednictvím 

subdodavatele. V takovém případě dodavatel postupuje dle § 51 odst. 4 písm. a) a b) Zákona. 

 

Nabídku je oprávněno podat více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč). V takovém případě se při splnění 

kvalifikace postupuje dle § 51 odst. 5 Zákona. 

 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím 

osobám z jakýchkoliv závazku vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku 

prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, 
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zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky.  

 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel (uchazeč) splnění kvalifikace 

způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu 

požadovaném tímto zákonem 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 mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika 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 České republiky. Povinnost 

připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.  

 

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. 

6 Obsah nabídky veřejné zakázky 

 

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:  

 Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz Příloha č. 4 Zadávací 

dokumentace), jehož součástí je cenová nabídka, blíže viz část 8 Požadavky na zpracování nabídkové 

ceny. 

 Podepsaný originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) nebo originál smlouvy 

se subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů prokázán prostřednictvím subdodavatele),  

 Doklady k prokázání splnění kvalifikace,    

 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 

podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

 Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

 Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 

předpisu 8 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 

 Podrobnou nabídku uchazeče s uvedením popisů navrhovaného zboží, technických údajů  

 Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy musí 

obsahovat náležitosti stanovené v Obchodních podmínkách a musí být v souladu se zadávacími 
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podmínkami, uchazeč je povinen použít závazný vzor smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací 

dokumentace; 

 Seznam subdodavatelů, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět veřejné zakázky dle závazného 

vzoru, jenž je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace spolu se smlouvami s těmito subdodavateli 

 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 

 Prohlášení o počtu listů  

 

Nabídka musí být předložena v českém jazyce. 

Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě, a to včetně 

požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání 

splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného 

svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče. 

 

Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s 

jednotlivými listy. K dostatečnému zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy doporučuje zadavatel 

opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě 

výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla 

vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních 

prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.  

7 Hodnocení nabídek veřejné zakázky 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ, 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: 

Při hodnocení nabídek vyhodnotí hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku takovou, která splní uchazečem 

zadané požadavky a bude obsahovat nejnižší hodnotu kritéria – nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.  

8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou uvedenou v českých korunách 

v členění (a) cena bez DPH, (b) DPH a (c) cena s DPH. Cena dodávky bez DPH je předmětem výsledného 

hodnocení nabídky dle bodu 7. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré 

následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do 
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místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů a zaškolení obsluhy. Cena je závazná 

a nejvýše přípustná. 

b) Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady 

uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou 

dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena nesmí být mimořádně nízká; nabídky obsahující mimořádně 

nízkou cenu mohou být z řízení vyloučeny ve smyslu § 77 Zákona. 

9 Platební, obchodní a jiné podmínky  

 

Obchodní podmínky jsou upraveny zejména v příloze č. 1, Závazný návrh smlouvy. 
 

9.1 Platební podmínky  

Daňový doklad je splatný podle platebních podmínek specifikovaných v Příloze č. 1 - Závazný návrh smlouvy. 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 

zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel poskytovateli písemně zároveň s vráceným daňovým 

dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo 

vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. Na všech fakturách musí být dodavatelem uvedeno číslo projektu – 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001064. 

 
9.2.  Záruční podmínky 
Požadavky zadavatele na rozsah a podmínky záruky:   

Záruční doba o délce 48 měsíců nebo 30 000 najetých kilometrů od data protokolárního předání zboží kupujícímu.  

10 Obchodní podmínky  

 

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který 

tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Uchazeč může vyplnit pouze místa vyznačená v závazném návrhu 

smlouvy. V ostatních ustanoveních nesmí být návrh smlouvy změněn.  

11 Požadavky na variantní nabídky veřejné zakázky 

 

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku.  Zadavatel vyloučí ze zadávacího 

řízení uchazeče, který předložil více nabídek v rámci veřejné zakázky.  
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Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, 

který předložil variantní nabídku.  

12 Lhůta a místo pro podání nabídek  

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 11. 2016 v 10:00 hodin. 

Nabídky se doručují buď poštou na adresu:  

BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00 

 

nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od 9:30 do 12:00 hod. a od 13:30 do 15:30 hod. na kontaktní adrese 

administrátora řízení BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00 

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí 

nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času 

doručení nabídky, viz ustanovení § 69 odst. 6 Zákona. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu 

nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 

 

Nabídka bude předložena v originále a kopii. Nabídku zadavatel doporučuje předložit také na elektronickém nosiči, 

např. CD, DVD. Nosič bude obsahovat naskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu .doc 

nebo docx. Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný 

obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele, dále je nutno uvést 

„Neotvírat – Veřejná zakázka“ a název veřejné zakázky „Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice“.  

13 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 

 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty 

pro podání nabídek.  

14 Místo a doba otevírání obálek 

 

Obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů budou otevírány na adrese BlueFort, s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 

170 00 dne 24. 11. 2016 v 10:05 hodin. 

 

Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se 

otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše 1 zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči 

dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.  
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Otevírání obálek se také mohou zúčastnit zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky, resp. Řídícího 

orgánu IROP a případně další osoby určené Centrem pro regionální rozvoj České republiky, resp. Řídícím orgánem 

IROP. 

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 7 Zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v 

požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí 

rovněž informaci o nabídkové ceně. 

15 Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje: 

a) právo nevracet podané nabídky,  

b) právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací 

dokumentaci,  

c) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 Zákona. 

d) právo na dotazy v případě nejasností v nabídce uchazeče. 

e) zadavatel zmocnil ke svému zastoupení v zadávacím řízení společnost BlueFort s.r.o. v zákonném 

rozsahu dle § 151 Zákona. 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytujeme podle § 49 Zákona. To znamená, že:  

a) dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek 

b) zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, 

nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce a) 

c) dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce a), odešle zadavatel 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 

 

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,  

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.  

 

Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy 

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení  

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 4 – Krycí list nabídky 
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Ve Velkých Pavlovicích, dne 29. 9. 2016 

 
 
 
 
 

   ________________________________ 

                        Město Velké Pavlovice 

     Jiří Otřel, starosta 

zastoupen administrátorem řízení 

                         BlueFort s.r.o. 
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