
 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

I. 
Zadavatel:  
Název:  Obec Středokluky  
se sídlem:  Lidická 61, 252 68 Středokluky  
IČO:  00241695  
Zastoupená:  Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou  
 
(dále jen „Zadavatel“)  
 
Kontaktní osoba:  
Jméno:  Ing. Jaroslav Paznocht  
Email:  obec@stredokluky.cz  
Telefon:  725 519 675 
 

II. 
1. Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na služby s 

názvem „Výkon TDI a BOZP při provádění stavby Intenzifikace ČOV Středokluky“ (dále jen „zakázka“) a 
současně stanovuje níže uvedené podmínky pro zpracování nabídky (dále jen „PPZN“). 
 

2. PPZN jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci poptávkového řízení na služby 
zadávaného dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadávací řízení nepodléhá režimu zákona, zadavatel je 
však podle § 31 zákona povinen dodržet zásady podle § 6 zákona. 
 

3. Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžadují PPZN. Nabídky k částem zakázky 
nebudou přijaty. 
 

4. Dodavatel ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v 
žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení. 
 

5. Zadavatel je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu „Intenzifikace ČOV 
Středokluky“ – reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007227 (dále jen „projekt“), v rámci kterého je zakázka 
zadávána. Provedení zadávacího řízení je nezbytnou podmínkou pro udržení dotace na realizaci projektu. 
 

6. Zadávací dokumentace, zejména PPZN se všemi svými přílohami, představuje soubor dokumentů, údajů, 
požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět zakázky, požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (dále jen 
„zadávací dokumentace“).  
 

7. Podáním nabídky do zadávacího řízení ve VZMR dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací 
podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Dodavatelé jsou povinni před 
podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách 
a jsou povinni se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo 
pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za 
důsledek vyřazení nabídky z dalšího posuzování a hodnocení a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího 
řízení. 
 

8. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. 
Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení. 
 

9. Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém jazyce. 
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III. 
Předmět VZMR: 
Předmětem VZMR je zajištění technického dozoru investora (dále také „TDI“) a koordinátora BOZP (dále jen „BOZP“) 
v rámci realizace stavby „Intenzifikace ČOV Středokluky“, jejímž účelem je dodávka a instalace nových 
technologických zařízení a provedení stavebních úprav stávajících objektů ČOV k.ú. Středokluky (dále jen „předmět 
zakázky“). Předmět zakázky bude realizován v souladu s platnými právními předpisy ČR, normami ČSN a dle ostatních 
závazných a doporučených předpisů a metodik. 
 
Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 této PPZN, kterou je závazný návrh smlouvy o plnění předmětu 
zakázky. 

 
Doba plnění VZMR: 
 
a) Předpokládané zahájení činnosti TDI a BOZP:  ihned po podpisu smlouvy o plnění předmětu zakázky 
 
b) Předpokládané ukončení činnosti TDI a BOZP:  den předání závěrečného vyhodnocení stavby zadavateli,  
 popř. den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

odhad leden 2020. 
 
Zadavatel předpokládá, že smlouva k plnění předmětu zakázky bude uzavřena neprodleně po uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem díla „Intenzifikace ČOV Středokluky“. Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s 
ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností 
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.  
 
V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení. 

 
Místem plnění zakázky je katastrální území obce Středokluky. 
 
Klasifikace předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 
CPV Kód Druh služby: 71315400-3 Stavební dozor; 71317200-5 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví 
 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 800.000,- Kč bez DPH, přičemž tato cena je zadavatelem stanovena jako 
maximální a nepřekročitelná. 
 
Povinností každého dodavatele je nabídnut cenu tak, aby obsahovala veškeré náklady spojené se dodáním předmětu 
veřejné zakázky. Zadavatel posoudí výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, 
tedy zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 

 
IV. 

Kvalifikace dodavatelů 
1. Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů je prokázání splnění kvalifikace dodavatelů v 

rozsahu stanoveném zadavatelem. 
 
2. Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené zakázky je dodavatel, který splní: 

a) základní kvalifikační předpoklady, 
b) profesní kvalifikační předpoklady a 
c) technické kvalifikační předpoklady. 

 
3. Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které tvoří 
přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna 
zastupovat dodavatele. 

4. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: 
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a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, a zároveň 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
zakázky (tj. výpisu ze živnostenského rejstříku, živnostenského listu, koncesí apod.) a 

c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. 
Dodavatel předloží prostou kopii osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby k výkonu koordinátora BOZP na staveništi. 

 
5. Technické kvalifikační předpoklady 
 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: 
 

Seznamu významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, jejichž předmět byl obdobný 
předmětu této zakázky. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil minimálně 2 referenční zakázky, přičemž 
hodnota každé referenční zakázky činila alespoň 300.000,- Kč bez DPH. 
 
Předmětem obdobným předmětu této zakázky se rozumí výkon technického dozoru investora na 
vodohospodářských stavbách – např. kanalizace a čistírna odpadních vod, přičemž celkové náklady jedné stavby 
musely být minimálně ve výši 20.000.000,- Kč bez DPH. 

 
a) Seznam významných zakázek dodavatel předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou 

oprávněnou zastupovat dodavatele, ve kterém budou uvedeny tyto informace: 

• název referenční zakázky, 

• identifikace objednatele (název, sídlo, IČ), 

• kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit, 

• předmět zakázky, 

• doba realizace zakázky, 

• místo realizace zakázky, 

• cena zakázky, je-li dále požadována – v případě, že byla referenční zakázka realizována ve formě 
sdružení, uvede dodavatel finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky (včetně 
vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze v takovém rozsahu bude tato referenční zakázka 
zohledňována. 

 
b) Osvědčení objednatelů o řádném plnění zakázek – ke všem referenčním zakázkám dodavatel předloží 

jako přílohu osvědčení objednatele o řádném plnění, které musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění 
zakázek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto zakázky provedeny řádně a odborně.  
 
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o zakázky dosud probíhající za 
předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení objednatele.  
 

6. Náležitosti čestného prohlášení 
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení 
dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně 
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě 
plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Vybraný 
dodavatel je povinen před uzavření smlouvy předložit zadavateli doklady k prokázání kvalifikace v originálu či 
ověřené kopii. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti při uzavírání 
smlouvy. 

 
7. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle čl. IV. 
odst. 4) písm. b) nebo c) a odst. 5) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím poddodavatele.  
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Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) čestné prohlášení poddodavatele o splnění základního kvalifikačního předpokladu, jak je stanoveno 
bodem j) čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle čl. IV. odst. 3), které 
tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, 

b) doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle čl. IV. odst. 4) písm. a) zadávací 
dokumentace poddodavatelem a 

c) smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění 
kvalifikace podle čl. IV. odst. 4) písm. b) a 5) zadávací dokumentace. 

 
8. Společná nabídka několika dodavatelů 

a) Má-li být předmět 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 čl. IV. odst. 3) zadávací dokumentace a  

• profesního kvalifikačního předpokladu podle čl. IV. odst. 4) písm. a) zadávací dokumentace  
 
v plném rozsahu. 

 
Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem musí prokázat všichni dodavateli 
společně. 

 
b) Současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů jsou dodavatelé povinni předložit 

smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavateli budou vůči zadavateli a třetím osobám z 
jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. 

 
9. Nabídka podaná zahraničním dodavatelem 

a) Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho 
sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném 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 této skutečnosti čestné prohlášení. 

 
b) Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením 

jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

 
c) Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve 

slovenském jazyce. 
 

10. Prokazování splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce 
Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání 
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky, předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v 
původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v 
zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

 
11.  Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

a) Dodavatelé předkládají prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
b) Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je předložit. 
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c) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí 
být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

 
12. Změny v kvalifikaci 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je 
dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je 
povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů 
od oznámení této skutečnosti zadavateli. 

 
13. Důsledky nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 
12 zadávací dokumentace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 
 

 
V. 

Hodnocení nabídek dodavatelů 
1. Hodnotící kritéria 

Podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
 

2. Způsob hodnocení nabídek 
Pro hodnocení bude rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise nabídky, které splní 
veškeré zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejnižší po nejvyšší 
nabídkovou cenu. 

 
VI. 

Zadávací lhůta 
Zejména s ohledem na předmět zakázky stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými 
nabídkami, v délce trvání 3 měsíců. Zadávací lhůta počíná běžet od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 

 
VII. 

Obsah nabídek dodavatelů 
1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele včetně kontaktní adresy pro písemný styk (včetně 

e-mailové adresy) mezi dodavatelem a zadavatelem, resp. osobou zastupující zadavatele. Za tím účelem 
zadavatel předkládá dodavatelům jako přílohu č. 1 této zadávací dokumentace vzor krycího listu nabídky. 
Krycí list nabídky bude mj. obsahovat nabídkovou cenu a musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele. V případě rozporu mezi krycím listem nabídky a závazným návrhem smlouvy o plnění předmětu 
zakázky bude pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele relevantní návrh smlouvy. 

2. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 
této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.  
 

3. Zadavatel žádá dodavatele, aby sestavil dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí: 
I. krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), 

II. čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 této 
zadávací dokumentace), 

III. dokumenty k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 
IV. dokumenty k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, 
V. případný seznam poddodavatelů, 

VI. závazný návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky (příloha č. 4 této zadávací dokumentace), 
VII. další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací [např. v případě společné nabídky 

několika dodavatelů smlouva dle čl. IV. odst. 8) písm. b) této zadávací dokumentace]. 
 
 

VIII. 
Zpracování a obsah nabídek 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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2. Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě, a to v jednom originále (viditelně 

označeném „ORIGINÁL“), jedné elektronické kopii (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči.  
 

3. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby 
nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by 
zadavatele mohly uvést v omyl. 
 

4. Nabídka bude doručena na adresu Obecního úřadu Středokluky, na adrese Lidická 61, 252 68 Středokluky, a 
to v pracovních dnech v úředních hodinách Po a St, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00. Dodavatel může podat 
nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu Obecní úřad 
Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.  
 

5. Dodavatel svou nabídku doručí zadavateli v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:  
 
„Výkon TDI a BOZP při provádění stavby Intenzifikace ČOV Středokluky“ - neotvírat!!!  
 
a opatřené na místě uzavření razítkem nebo podpisem dodavatele. Obálka bude dále obsahovat text: „Ing. 
Jaroslav Paznocht, starosta“. 
 

6. Zadavatel doporučuje, aby na obálce byly uvedeny identifikační údaje dodavatele pro případné oznámení 
zadavatele, že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  
 

7. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich doručení. 
 

IX. 
Termín podání nabídek 

 
1. Termín podání nabídek je 3. dubna 2019 ve 13.00. 

 
 

IX. 
Obchodní podmínky 

1. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy o 
plnění předmětu zakázky, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně požaduje 
použití závazného návrhu smlouvy o plnění předmětu zakázky uvedeného v příloze č. 4 této zadávací 
dokumentace. 
 

2. Dodavatelé nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného návrhu smlouvy o plnění 
předmětu zakázky než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno. Závazný návrh smlouvy o plnění 
předmětu zakázky musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na 
provádění výše uvedené zakázky. 
 

3. Závazný návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky bude ze strany dodavatele odepsán osobou oprávněnou 
zastupovat dodavatele. Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu 
smlouvy. Nabídka dodavatele se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového dodavatele z další účasti 
v zadávacím řízení. 
 

4. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o plnění předmětu zakázky, je povinen mít a po celou dobu 
provádění zakázky udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve 
výši plnění min. 5.000.000,- Kč. Vybraný dodavatel je povinen předat zadavateli doklad o tomto pojištění 
(např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) při podpisu smlouvy o plnění předmětu zakázky; dokud 
vybraný dodavatel tuto svou povinnost nesplní, zadavatel není povinen se dodavatelem tuto smlouvu uzavřít. 
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X. 
Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 

1. Vysvětlení zadávací dokumentace 
a) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace (stačí 

e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Dodavateli budou své případné písemné žádosti o dodatečné informace 
doručovat na kontaktní adresu nebo kontaktní e-mail osoby zastupující zadavatele. 
 

b) Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel odešle současně všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele 
o poskytnutí dodatečné informace. 
 

c) Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí písemné 
žádosti. 

 
2. Prohlídka místa plnění a nahlédnutí do Projektové dokumentace pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky.  
 

XI. 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
2. Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 
3. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy o plnění předmětu zakázky a upřesnit její konečné 

znění s výjimkou jejích podstatných náležitostí. Za podstatnou se považuje taková změna, která by rozšířila 
předmět zakázky, za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů, za použití v 
původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo měnila ekonomickou 
rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Zadavatel si zejména vyhrazuje právo upřesnit 
sporná, nejasná či nepřesná ustanovení zadávacích podmínek, popř. ustanovení chybějící do předmětné 
smlouvy doplnit, ve spolupráci s vybraným dodavatelem. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. 

5. Zadavatel si vyhrazuje předmětné výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodů.  
6. Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. 
7. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky 
kontrolním orgánům poskytovatele dotace. 

8. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o úpravách obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění. 
 
V Středoklukách dne 18. 3. 2019 
 Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r. 
 
Přílohy: 

č. 1 - krycí list nabídky (elektronicky) 
č. 2 - čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti (elektronicky) 
č. 3 - technická specifikace předmětu veřejné zakázky (elektronicky) 
č. 4 - obchodní podmínky zpracované formou závazného textu kupní smlouvy (elektronicky) 

 


