
 

 
 

 

 

 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
MALÉHO ROZSAHU 

 
(dále také „Výzva“) 

 

Veřejný zadavatel 

Česká republika – Generální finanční ředitelství 

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

IČO 72080043 
 

 
vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která je vedena u zadavatele 

pod č. j.  68864/19/7325-50280-501077      
 

 

„Výměna oken na budově Finančního úřadu  
pro Liberecký kraj, Územního pracoviště 

v Jablonci nad Nisou  
- I. etapa“ 

 

(dále také „VZMR“) 
 

 

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a je 

v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ. Veškeré odkazy na ZZVZ jsou zde 
používány pouze analogicky. 

 

 

 

 

Tato Výzva k podání nabídek včetně všech příloh plní zároveň funkci zadávací 

dokumentace, neboť obsahuje veškeré zadávací podmínky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu. 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství   

Sídlo:  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1   

IČO:  72080043  

DIČ:  CZ72080043 

  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 

 - vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem 

tel: , email:  

 
 Kontaktní osoba v záležitosti výběrového řízení a ve věcech technických: 
  – referent a zástupce vedoucího Oddělení hospodářské správy 
            v Ústí nad Labem, tel.: , e-mail:   

 
 

II. VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu  

Předmětem  VZMR  „Výměna oken na budově Finančního úřadu pro Liberecký 
kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou - I. etapa“  je výměna stávajících 
nevyhovujících dřevěných špaletových oken v objektu Finančního úřadu pro 
Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou,  Podhorská č.2, Jablonec 
nad Nisou. Jedná se o výměnu celkem 36 ks špaletových oken v kancelářích na 
fasádách do ul. Kamenná a Podhorská mimo zamřížovaných oken v 1.NP  
Původní nátěry oken jsou vlivem času a povětrnostních podmínek značně 
poškozené, dřevo je na mnoha místech bez nátěru, je popraskáno, často trvale 
poškozeno popraskáním a působením hnilob a plísní. Okna jsou v současnosti v 
havarijním stavu, na mnoha místech nejdou zavírat, netěsní, dřevo oken je 
poškozené, jsou nevyhovující z tepelně-technického hlediska, dochází k poškozování 
omítek zatékáním. 
 
Práce budou provedeny v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZMR, technicky 

definovaných zpracovanou dokumentací - Technická pomoc na výměnu oken – 

I.etapa, zhotovenou projekční kanceláří - , srpen 2019, která je 

přílohou č. 2 této Výzvy. Předmět plnění VZMR je dále vymezen podmínkami v 

textové části Výzvy a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 3 

Výzvy). Práce nepodléhají stavebnímu řízení. 

Předmětem rozsahu prací je odstranění starých nefunkčních dřevěných oken včetně  

vnitřních dřevěných parapetů. 

Před započetím bouracích prací bude zhotovitelem provedeno sestěhování nábytku 

v kancelářích mimo pracovní prostor nezbytný pro výměnu oken, jeho zakrytí proti 

prachu a dále zakrytí všech dotčených podlah proti znečištění a poškození. Budou 

demontovány stávající vertikální žaluzie a budou uloženy, tak aby se nepoškodili. 

Dále bude provedena demontáž stávajících oken, včetně vnitřních parapetů, v 
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případě potřeby stavební úpravy po demontáži (dozdění nebo vybourání ostění a 

nadpraží), dozdění parapetů, osazení nových dřevěných oken s izolačním trojsklem 

včetně vnitřních parapetů a napojení na vnější parapety, zednické začištění a 

přeštukování ostění, nadpraží a parapetů včetně malby, opětovné osazení 

vertikálních žaluzií, vyčištění prostorů před předáním včetně vrácení nábytku na 

původní místo.  

Zhotovitel vyrobí a osadí nová okna dle závazné technické dokumentace a vlastního 

zaměření otvorů, objednatel mu umožní přístup do budovy. Veškeré práce budou 

probíhat za plného provozu Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v 

Jablonci nad Nisou, z toho důvodu bude nutná koordinace prací tak, aby byl chod 

úřadu v co nejmenší míře omezen. 

 

 

Požadované technické parametry:  

 

Požadavky na stavebně-technické parametry jsou podrobně specifikovány 

v technické dokumentaci, která je přílohou č. 2 této Výzvy, v popisu výrobků a 

zejména v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 3 Výzvy).  

 

Zadavatel požaduje dodržení těchto parametrů, nebo vyšších.  Zhotovitel dodrží 

požadované výše uvedené postupy, materiálové a funkčních vlastnosti materiálů a 

výrobků. 

 

Budova je dle vydaného Plánu ochrany MPZ zařazena do kategorie „architektonicky 

cenná stavba“. Dodavatel je povinen respektovat a splnit podmínky Rozhodnutí 

Magistrátu města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní 

památkové péče, č.j. 61730/2019 ze dne 16.7.2019  ( Příloha č. 7 Výzvy) 

 

Dále musí navrhované materiály a výrobky splňovat požadavky na bezpečný výrobek 

ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů (zákon obecné bezpečnosti výrobků). Výrobky musí také splňovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho 

výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Požadavky k realizaci   

 

Manipulace a přísun materiálu je uvažován hlavním vchodem budovy. Uskladnění 

materiálu bude možno po dohodě se zástupcem  Finančního  úřadu  pro Liberecký 

kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou v uvolněných prostorách. Bude 

poskytnuto místo na převlečení, sociální zařízení s možností umytí, zdroj energie 220 

V a vody. Zhotovitel je povinen po dobu opravy zabezpečit budovu proti dešti a 

vniknutí nepovolaných osob vybouranými okny. Případné škody zatečením vzniklé po 

dobu opravy je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

 

Stavebními pracemi nebude poškozena EZS a její kabeláž vedoucí v přilehlých zdech 

a příčkách.   
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Za bezpečnost a dodržování příslušných bezpečnostních předpisů při provádění prací 

odpovídá v plné míře zhotovitel opravy.  

Zhotovitel na vlastní náklady zajistí v případě potřeby veškeré potřebné související 

činnosti a povolení, zábory pozemků pro uložení materiálu či zařízení staveniště. V 

průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 

technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně 

míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu osob a 

životního prostředí. 

 

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je: 

- tato Výzva včetně příloh 

- prohlídka místa plnění  

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 

Zadavatel vymezil předmět VZMR prostřednictvím jednotného klasifikačního systému 

pro veřejné zakázky následovně: 

 

CPV předmětu plnění: 

     Hlavní kód CPV:           45453000-7   Opravy a modernizace budov 

     Dodatečné kódy CPV: 45421102-5   Instalace a montáž dveří a oken 

 

 

III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU  

 
            Zadavatel se rozhodl neuveřejnit výši předpokládané hodnoty VZMR. 
 
 
 
IV.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

 

Termín zahájení plnění VZMR je podmíněn jejím zadáním.  

Vybraný  uchazeč  se  zavazuje  uzavřít  smlouvu  o  dílo  do 10  dnů od   vyzvání 

zadavatelem. 

 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.10.2019  

Předpokládané ukončení veřejné zakázky je nejpozději do 8 týdnů od předání  

staveniště.  

Maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla je  29.11.2019.   

 

Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu  

Místem plnění VZMR je budova budově Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní 
pracoviště v Jablonci n.N., Podhorská č.2, 466 00 Jablonec nad Nisou.  
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V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 
 

Účastník je povinen prokázat základní, profesní a  technické kvalifikační předpoklady. 
 
5.1. Splnění základní kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením: 
 a)  čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 4  Výzvy 
 
 
5.2. Splnění profesních způsobilosti uchazeč prokáže předložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu VZMR, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění.  
 

 
 
5.3. Technické kvalifikační předpoklady 
 
 
prokáže účastník předložením seznamu jím realizovaných minimálně 3 stavebních 
zakázek obdobného charakteru s předmětem VZMR tj. zakázky na výměnu oken v 
provedení okna dřevěná s izolačním dvojsklem a špaletová, provedených uchazečem za 
posledních 5 let před zahájením výběrového řízení s uvedením ceny, doby a místa 
plnění a kontaktu na odpovědnou osobu, u které lze uvedené údaje ověřit. Finanční 
plnění každé jednotlivé zakázky musí být minimálně ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: 
jedenmilionkorunčeských) bez DPH.  
 
 

Seznam stavebních prací musí zahrnovat:  
 

a) identifikační údaje objednatele stavební práce v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) 

ZZVZ, 

b) název stavební práce, 

c) podrobný popis stavební práce (dodavatel uvede podrobný popis stavební 

práce, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavební práce odpovídá 

požadavkům zadavatele), 

d) cenu stavební práce v Kč včetně DPH, 

e) dobu poskytnutí stavební práce (dodavatel uvede dobu, či rozsah doby 

poskytnutí stavební práce ve formátu DD/MM/RRRR. 

f) kontaktní osoba objednatele stavební práce 

  
 

 
 Způsob prokázání splnění kvalifikace  
 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 5.2. Výzvy předložením příslušných 
dokladů v prosté kopii, dle bodu 5.1. Výzvy prokáže kvalifikaci čestným prohlášením 
dle přílohy č. 4 Výzvy. K prokázání technické kvalifikace dle bodu 5.3. dodavatel 
prokáže seznamem stavebních prací, zadavatel dodavateli doporučuje použít vzorový 
seznam stavebních prací (Příloha č. 5 Výzvy – Seznam stavebních prací). 
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VI. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 
6.1 Nabídková cena bude doložena oceněným nabídkovým rozpočtem stavebních 
prací, dodávek a služeb ( příloha č.3 )  v písemné listinné podobě a krycím listem 
nabídky (příloha č.1).   
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v korunách českých, tj. CZK, tj. v měně České 
republiky v členění bez DPH, hodnota DPH a včetně DPH.   
 
Zadavatel zakazuje v Příloze č.3  Výzvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
rozpouštění oceňovaných položek do jiných položek, měnit výměry položek a uvádět 
nulové položky (tzn., že všechny položky musí být oceněny). Uchazeč, který tyto 
podmínky nesplní, bude z výběrového řízení vyloučen. 
 
 
6.2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být 
zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s úplným a kvalitním splněním 
předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů spojených se zajištěním potřebných 
souvisejících činností vzniklých při provádění díla (doprava, finanční vlivy, odvoz a 
likvidací odpadů vzniklých při provádění díla, apod.). 
Platí, že se uchazeč před podáním své nabídky ujistil o její správnosti a úplnosti 
nabídkové ceny, že vzal v úvahu vše, co je potřebné pro úplné a řádné plnění 
předmětu zakázky, a že zahrnul do svých sazeb a cen veškeré náklady a přiměřený 
zisk. 
 
 
6.3. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně daňových 
zákonů, resp. změně příslušné sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena 
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 

 

VII.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
7.1. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení VZMR je ekonomická 
výhodnost nabídky.  
 
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč 
včetně DPH. V případě neplátce DPH bude do hodnocení zařazena jeho koncová 
nabídková cena. 
 

 
Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném 
rozsahu, zadavatel seřadí podle nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší k 
nejvyšší nabídkové ceně. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou.  
   
Komise bude hodnotit nabídky a na základě výsledků hodnocení doporučí zadavateli   
uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí. 
 
7.2. Zadavatel stanoví, že v případě rozporu ceny na krycím listu nabídky, a ceny 

v nabídkovém  rozpočtu stavebních prací, dodávek a služeb, platí cena uvedená 

v krycím listu nabídky.  
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7.3. Dojde-li v rámci hodnocení nabídek dodavatelů k rovnosti jejich výsledků, 
přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců dodavatelů, kteří budou vyzváni 
k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní dodavatelé e-
mailem nejpozději tři dny před dnem losování. Nepřítomnost dodavatele na losování 
není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Přítomní dodavatelé provedou kontrolu 
vložených identifikačních údajů do obálek a pověřený člen komise vylosuje jednotlivá 
pořadí nabídek.  
 
7.4. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude oznámeno elektronicky formou všem 
účastníkům o VZMR, jejichž nabídka byla hodnocena. Zadavatel bude zveřejňovat 
pouze pořadí účastníků. 
 
 

VIII. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

 
8.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně 
osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 
prokazuje kvalifikaci. 
 
Zadavatel vyloučí dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo 
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, 
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje 
kvalifikaci. Vyloučení včetně uvedení důvodu zadavatel bezodkladně 
dodavateli písemně oznámí. 
 

 
8.2. Formální požadavky na zpracování nabídky 
 
Nabídka: 

 bude předložena v listinné podobě; 

 bude předložena v českém jazyce; 

 bude podána v jednom vyhotovení; 

  veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být 
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

- v případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží účastník 
v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený 
pověřovací dokument;  

 nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; 

 veškeré doklady musí být dobře čitelné 
 
8.3. Nabídka musí obsahovat dokumenty, které budou řazeny v následujícím členění: 
 
a) obsah nabídky; 
b) vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy); 
c)  bude obsahovat doklady a čestné prohlášení (Příloha č. 4 Výzvy), kterými  
             je prokazováno splnění kvalifikace dle čl. 5.1 a 5.2. této Výzvy a dále Seznam   
             stavebních prací (Příloha č. 5 Výzvy);   
d) nabídkový položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb   
           (Příloha č. 3 Výzvy), kde bude vyplněna cena bez DPH, hodnota DPH, cena  
            vč. DPH; 
e) CD/DVD s elektronickou verzí oceněného Soupisu stavebních prací dodávek   
            a služeb ve formátu xls. 
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8.4. Zadavatel doporučuje účastníkům aby: 
 
a)    nabídky zabezpečili proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy 
b)    všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly 
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, tj. aby veškeré části 
nabídky po svázání tvořily jeden celek 
c)    všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. Vkládá-li dodavatel 
přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto 
listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování 
listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky. 

 
 
 
 
 

IX. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy 
(Příloha č. 6 Výzvy).  

Dodavatel nepředkládá do nabídky závazný návrh smlouvy. Závazný návrh smlouvy 
bude vyplněn (v souladu s předloženou nabídkou) před uzavřením smlouvy 
s vybraným dodavatelem.  

Dodavatel je však povinen do nabídky předložit písemné čestné prohlášení, že 
závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Zadavatel doporučuje, aby 
dodavatel požadované čestné prohlášení učinil použitím Přílohy č. 1 Výzvy – Krycí list 
nabídky, případně alespoň převzal stanovený text. 

 

 
X. ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 
Způsob a místo podání nabídek  

 
 
10.1. Lhůta pro podání nabídky 

             
            Lhůta pro podání nabídek uplyne dne   28. 08. 2019   v 10:00 hodin 

 
10.2. Způsob a místo podání nabídek 

 
    Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. 

Dodavatelé podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené  
na přelepu proti neoprávněnému otevření (např. razítkem dodavatele), a to buď 
osobně do podatelny zadavatele  Česká republika – Generální finanční ředitelství, 
Oddělení hospodářské správy, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem v 
pracovních dnech od 8:00 do 13:00,  
nebo 
zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovní služby či kurýrní služby  
na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. 
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele. 
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Obálka bude označena nápisem: 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
 

„„Výměna oken na budově Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní 
pracoviště v Jablonci nad Nisou - I. etapa“   

NABÍDKA - NEOTEVÍRAT! 
 

10.3. Nabídka, která nebyla doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve výzvě,  
se nepovažuje za podanou, v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží a komise  
ji neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a dodavatele vyrozumí o tom,  
že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu  
je nutné, aby na obálce byla uvedena adresa dodavatele. 

 
  

XI. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
 

 
Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří 
mají zájem na podání nabídky. Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa 
pro realizaci VZMR před podáním nabídky.  
 
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 21.08. 2019 od 10:00 hod. Sraz účastníků 
prohlídky je na místě plnění VZMR. Sraz účastníků prohlídky je ve vstupním vestibulu 
budovy Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Podhorská č.2, 466 00 Jablonec nad 
Nisou. Prohlídky se mohou zúčastnit zástupci všech dodavatelů, kteří mají zájem na 
podání nabídky, maximálně však dva zástupci za jednoho dodavatele.  
Kontaktní osoba: ,  tel.: , e-mail:    
 
Z prohlídky místa plnění bude sepsán zápis včetně seznamu s podpisy zúčastněných 
zástupců dodavatelů.  
 

XII. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 
 
            

Otevírání nabídek bude neveřejné. 

 
 

XIII. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  

 
Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek pouze 
elektronicky e-mailem na adresu:  či prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN. 
 
Dodavatel doručí žádost nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Pokud dodavatel žádost doručí později, není zadavatel povinen vysvětlení 
zadávacích podmínek poskytnout. Požadované informace k zadávacím podmínkám 
zadavatel odešle do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 
 
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti 
na místech, kde jsou zadávací podmínky k VZMR uveřejněny, tedy  prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN. 
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V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemohou být 
vysvětlení zadávacích podmínek poskytovány telefonicky. 
 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez 
předchozí žádosti. 

 

 

XIV. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

 
a) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet dodavatelům podané nabídky. 
b)  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
c) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 
d)  Dodavatelům nenáleží náhrada nákladů, které vynaložili na účast v tomto výběrovém 

řízení, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky.  
e)  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZMR bez udání důvodu. 
f)  Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně 

vyjasnit informace deklarované dodavatelem v nabídce. 
g)   Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele z výběrového řízení, pokud se 

dodavatel 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 k vzniku 
škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

h)     Uchazeč, který se umístí první v pořadí, je povinen poskytnout zadavateli řádnou 
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li tento uchazeč uzavřít se 
zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva 
uzavřena v termínu do 10 dnů od vyzvání zadavatelem, může zadavatel uzavřít 
smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. 

ch)     Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázán i, začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník je svou nabídkou 
vázán po dobu 120 dnů. 

 
 
 

XV. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY  
 
Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit:  
 
 
Prostou kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu 
uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s limitem 
pojistného plnění ve výši nejméně 1 000 000,-Kč (slovy jedenmilionkorunčeských).  
 
 

XVI. SEZNAM PŘÍLOH 

 
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 Technická dokumentace  
Příloha č. 3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) 
Příloha č. 4 Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních   
                    předpokladů  
Příloha č. 5 Seznam stavebních prací 
Příloha č. 6 Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 7 Rozhodnutí č.j. 61730/2019 ze dne 16.7.2019   
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XVII. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K VÝZVĚ 

 
Výzva včetně všech příloh je uveřejněna v NEN: 

  
  https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00023401  
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………… 

                                                                   
vedoucí oddělení  

 

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00023401

