Výzva a Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem:

„Výměna plynových kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín“
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1.1 Výzva
Zadavatel vyzývá k podání nabídky Dodavatele, kteří splní všechny podmínky Zadavatele uvedené v této
Zadávací dokumentaci.

1.2 Vyhlášení výběrového řízení
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek předpisů (dále jen „ZZVZ“). Zadavatel i přes tuto skutečnost
dále v textu zadávacích podmínek může použít či ustanovení ZZVZ pro jednoznačné stanovení svých
požadavků, a to i přesto, že se nejedná o výběrového řízení dle ZZVZ.
Zadavatel sděluje, že Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků Zadavatele a nikoliv konečným souhrnem
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování
své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných
obecně závazných právních předpisů.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
Zadavatele. Zadávací dokumentace je pro Dodavatele ucházejícího se o veřejnou zakázku závazná. Práva,
povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Tyto požadavky je každý Dodavatel
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky, označovány jako
„Dodavatel“, Obec Hořín oznamující vyhlášení veřejné zakázky je označen jako „Zadavatel“.

1.3 Identifikace Zadavatele
Název: Obec Hořín
Sídlo: Hořín 19, 276 01 Hořín
IČ: 00236837
Zastoupený: Václavem Šmídem, starostou
E-mail: starosta@obechorin.cz
Tel: +420 776 661 186

1.4 Identifikace Administrátora
Název: AVAJO Company s.r.o.
Sídlo: Slavojova 579/9
IČ: 24159891
Zastoupený: Mgr. Petrou Bezděkovou

1.5 Kontaktní osoba Zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Mgr. Petra Bezděková, tel.
+420 725839619, email: dotace@avajo.cz. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci Zadavatele s
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Dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby Zadavatele). Kontaktní
osoba je pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto výběrovém řízení.
Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi Dodavatelem a Zadavatelem. Veškerá
korespondence Dodavatele adresovaná Zadavateli musí být zasílána na kontaktní osobu a označená názvem
zakázky „Výměna plynových kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín“.

1.6 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění je výměna plynových kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín 276 01. Bytový dům
je ve vlastnictví Obce Hořín a veřejná zakázka je plně financována z prostředků Obce Hořín.

1.6.1 Specifikace a účel předmětu plnění veřejné zakázky
Účelem předmětu veřejné zakázky je výměna 22ks zastaralých a dožilých kotlů v bytovém domě Brozánky 44,
Obec Hořín 276 01. V rámci veřejné zakázky dojde k pořízení zcela nových plynových kondenzačních kotlů
s ohřevem vody. Jedná se o nepřímotopové zásobníkové TUV s objemem 110 l s výkonem kotle 12 - 14kW.
Dále dojde k výměně prostorových termostatů. Předmětem plnění je také provedení stavebních prací při
výměně spalinové cesty, úpravy nasávacího potrubí ve stávající trase včetně následného úklidu.
Před uvedením kotlů do provozu budou provedeny všechny provozní a funkční zkoušky a revize dle platných
předpisů (zkouška těsnosti, zkouška pojistných ventilů, topná zkouška, výchozí revize elektrického a plynového
zařízení, zaškolení obsluhy).
Součástí předmětu zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajících zařízení, ekologická likvidace
veškerého odpadu.
Zadavatel požaduje servisní dosah 24 hodin po celou záruční dobu.
Pro tuto zakázku nebyl zpracován projekt.
Dodavatel garantuje, že všechny dodávky a stavební práce provedené v rámci předmětu plnění budou
vykonány s odpovídající kvalifikací, pečlivostí a starostlivostí, profesionálně v souladu se správnými způsoby,
normami ČSN a e EN, legislativou ČR a EU a s uplatněním nejnovějších inženýrských standardů.
Podkladem pro zpracování nabídky je podrobná technická specifikace, která e nedílnou součástí Zadávací
dokumentace. Bližší popis plnění je uveden ve Smlouvě o dílo, která je přílohou této Zadávací dokumentace.

1.6.2 Klasifikace předmětu a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená Zadavatelem na základě kvalifikovaného odhadu činí
1.450.000,- Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu této veřejné
zakázky ve výši 1.450.000,- bez DPH jako maximální částku, kterou je Dodavatel oprávněn nabídnout.
V případě překročení této částky bude Dodavatel z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
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1.7 Způsob, místo a doba plnění
Zahájení plnění je uvedeno ve Smlouvě o dílo.
Ukončení předmětu plnění formou zahájení přímého provozu do 15.09.2017.

1.8 Požadavky na prokázání kvalifikace
Tato část Zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů.

1.8.1 Prokázání kvalifikace
Dodavatel předkládá ve své nabídce prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si může
kdykoliv v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci.
V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení Dodavatele,
musí takové čestné prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem, či za Dodavatele v souladu s Obchodním rejstříkem Dodavatele.
Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že podpis nemusí být úředně
ověřen.
Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, vyjma oprávnění k podnikání prostřednictvím jiných osob,
které předloží doklady chybějící části kvalifikace a písemný závazek k poskytnutí plnění s nimiž bude Dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za Dodavatele.

1.8.2 Doklady o kvalifikaci
Dodavatel může nahradit Zadavatelem doklady prokazující kvalifikaci Dodavatele předložením jednotného
evropského osvědčení pro veřejné zakázky (systém e -Certis).

1.8.3 Prokázání základní způsobilosti
Způsobilým Dodavatelem je takový, který ve vtahu k České republice:
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;


je-li Dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická
osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat


tato právnická osoba,



každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a



osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
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je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou způsobilost tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem
statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat


tato právnická osoba,



každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a



osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou způsobilost
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejném zdravotním pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, proti
němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa dle jiného
právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla dodavatele.

K prokázání základní způsobilosti předloží Dodavatel Čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou této Zadávací
dokumentace.

1.8.4 Prokázání profesní způsobilosti
K prokázání profesní způsobilosti předloží Dodavatel:
a)

výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní
zapsán,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na provádění staveb, jejich změn a odstraňován
c) doklad, že je odporně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje podle zvláštních právních předpisů, a to konkrétně Osvědčení o autorizaci 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 pro obor pozemní stavby.

1.8.5 Prokázání technické kvalifikace
Dodavatel předloží seznam stavebních prací a dodávek provedených Dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením výběrového řízení a Referenční listiny (osvědčení) objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Tyto Referenční listiny musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací. Tyto práce nemusí být v průběhu
výše uvedené doby dokončena, avšak musí však splňovat požadavek na finanční výši a požadovanou strukturu
prací.
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Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu a Referenčními listinami, z nichž bude
patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikace. Seznam bude mít formu Čestného prohlášení s podpisem
osoby oprávněné jednat jménem nebo za Dodavatele dle výpisu z Obchodního rejstříku.
Pokud není Dodavatel z objektivních důvodů prokázat osvědčením, doloží rovnocenný doklad, a to zejména
smlouvu s Objednatelem a Doklad o uskutečnění plnění Dodavatele.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních pěti letech před zahájením výběrového řízení
provedl alespoň 3 zakázky srovnatelného charakteru, tedy provedení výměny plynových či jiných
kotlů a provedení souvisejících montážních a stavebních prací v hodnotě minimálně 200 000,- Kč
bez DPH na jednu dodávku.

Z přiložených dokladů musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků Zadavatele. Výše uvedený technický
kvalifikační předpoklad lze splnit kumulativně, tj. jedním či více dokladů.
Vzor Seznamu stavebních prací a dodávek je přílohou této Zadávací dokumentace.

1.8.6 Poskytování vysvětlení Zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli písemné vysvětlení k Zadávací dokumentaci. Písemná žádost
musí být doručena kontaktní osobě Zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel též může poskytnout písemné vysvětlení i bez předchozí žádosti.
V žádosti o písemné vysvětlení Zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační údaje Dodavatele.
Zadavatel ve lhůtě 2 pracovních dnů doručí písemné vysvětlení k Zadávací dokumentace, vč. přesného znění
žádosti, a to všem osloveným Dodavatelům.

1.8.7 Prohlídka místa plnění
Řízená prohlídka místa budoucího plnění bude realizována dne 30. 6. 2017, sraz v 09:00 hod. vchod do
bytového domu Brozánky 44, Obec Hořín 276 01, zahájení prohlídky v 09:15 hod. za účasti zástupce Obce
Hořín. Prohlídka místa plnění slouží pouze k seznámení se s místem budoucího plnění. Případně dotazy musí
být vzneseny písemně, a to způsobem uvedeným v bodu 1.8.6 Zadávací dokumentace.

1.9 Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem
Veškeré úkony Zadavatele vůči Dodavatelům nebo úkony Dodavatelů vůči Zadavateli ve výběrovém řízení musí
mít písemnou formu. Za okamžik doručení se v případě elektronického považuje den a hodina přečtení nebo
potvrzení o doručení elektronické zprávy na server adresáta. V případě osobního doručení, doručení
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje
fyzické převzetí písemnosti adresátem.

1.10 Poskytování Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je vybraným Dodavatelům poskytnuta v plném rozsahu v listinné podobě
elektronickými prostředky.
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1.11 Nabídka
1.11.1 Nabídka a její zpracování
a) Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo včetně příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního
rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.
b) V nabídce musejí být na Krycím listu uvedeny identifikační údaje o Dodavateli. Nabídka musí být
zpracována ve všech částech v českém jazyce či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje)
a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu
podle právních předpisů. Bude-li nabídka zpracována v jiném než v českém či slovenském jazyce, bude
k nabídce připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka.
c) Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány
vzestupnou řadou.
d) Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi Dodavatelem
a Zadavatelem.
e) Zadavatel doporučuje řazení nabídky v tomto pořadí:


Titulní list;



Obsah nabídky, včetně číslování všech stránek nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou;



Vyplněný formulář "Krycí list nabídky“ obsahující identifikační údaje Zadavatele a Dodavatele,
opatřený razítkem a podpisem podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc, ve formě originálu nebo úředně
ověřené kopie, pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) jehož vzor tvoří
přílohu této Zadávací dokumentace;



Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace:
-

dokumenty prokazující splnění základní způsobilost,

-

dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti,

-

dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace.



Doplněný návrh Smlouvy o dílo smlouvy včetně jejích příloh. Všechny tyto dokumenty budou
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto
úkonu podle právních předpisů.;



Prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce a prohlášení o počtu listů v nabídce.



Další dokumenty, které považuje Dodavatel za nezbytné.

Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými
předělovými listy (rozlišovači).
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1.11.2 Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 30 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou Dodavatelé výběrového řízení vázání svou nabídkou a nesmí
z výběrového řízení odstoupit.

1.11.3 Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

1.11.4 Podmínky, lhůta a místo pro podání nabídky
Každý Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém či slovenském jazyce.
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 výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Lhůta pro podání nabídek:

do 10. července 2017, 10:00 hod

Místo pro podání nabídek:

OÚ Hořín, Hořín 19, 276 01

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanoven výše. Doručené nabídky
budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek v počtu 1 ks originálu, v uzavřené
obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

„Výměna plynových kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky Dodavatelů. Na
obálce musí být uvedena adresa Dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

1.11.5 Otevírání obálek
Otevírání obálek je neveřejné. Protokol z otevírání obálek bude poskytnut Dodavatelům, kteří podali řádně
svou nabídku.

1.12 Posouzení nabídek
Zadavatel a nebo jím ustanovená Komise provede posouzení nabídek a jestliže bude nabídka shledána jako
nejasná nebo neúplná, může být Dodavatel výběrového řízení vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění.
Doplněním nebo objasněním nesmí být změněna nabídková cena a Smlouva o dílo. Posouzení nabídek bude
provedeno až po vyhodnocení nabídek.
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1.13 Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude celková výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH a podle výše nabídkové ceny bude určeno pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější
nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti cen rozhodne
los.

1.14 Obchodní podmínky a platební podmínky
Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky, a to ve formě
závazného návrhu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh. Dodavatel doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik
Smlouvy o dílo, které jsou v této označeny „doplní zhotovitel“ a předloží jej jako součást své nabídky, včetně
Zadavatelem požadovaných příloh. Dodavatel není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného. Návrh
Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, a to v souladu s výpisem
z Obchodního rejstříku. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi Zadavatelem a
vybraným Dodavatelem jsou závazné. Zadavatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy.

1.15 Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady Dodavatele k řádnému provedení díla, včetně všech
nákladů vyplývajících z obchodních podmínek Zadavatele a vyplývající z individuálních podmínek předmětu
plnění.
Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, samostatně pak DPH a cena včetně DPH, a to v těle Smlouvy o
dílo a dále v příloze Smlouvy o dílo – Kalkulace nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena dále na Krycím
listu.

1.16 Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky
Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které Zadavatel stanoví jako
další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

1.16.1 Pojistná smlouva
Vybraný Dodavatel před podpisem Smlouvy o dílo předloží v originále nebo v úředně ověřené kopii Pojistnou
smlouvu nebo Pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Dodavatele za škodu způsobenou
Dodavatelem třetí osobě výkonem své činnosti minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 1 000 000,- Kč.
Pojistná smlouva musí být platná po celou délku realizace předmětu plnění. Nepředložení této pojistné smlouvy
je překážkou bránící podpisu Smlouvy o dílo s vybraným Dodavatelem.
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1.16.2 Zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti
Zadavatel požaduje od vybraného Dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínky předložil pro
uzavření Smlouvy o dílo:

-

a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k Dodavateli, těmito doklady jsou
zejména:
Výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obchodní evidence,
Seznam akcionářů,
Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
Společenská smlouva, zakladatelská listina,
Nebo stanovy.

1.16.3 Změny Smlouvy o dílo
Zadavatel neumožní podstatnou změnu závazku Smlouvy o dílo, kterou uzavřel s vybraným Dodavatelem na
plnění veřejné zakázky. Jedná se o změnu, která by:
c)
d)
e)
f)

Významně rozšířila předmět veřejné zakázky,
Za použití v původním výběrovém řízení by umožnila účast jiných Dodavatelů,
Za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
Měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného Dodavatele.

1.16.4 Další podmínky a práva Zadavatele
1.

Zadavatel nepřiznává Dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se Dodavatel může o veřejnou zakázku ucházet.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených Zadávací dokumentací,
a to buď na základě žádostí Dodavatelů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu.

3.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít s žádným z Dodavatelům Smlouvu o dílo.

4.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez udání důvodu.

5.

V případě zrušení výběrového řízení a nebo neuzavření Smlouvy o dílo nevzniká Dodavatelům žádný
nárok.

6.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet Dodavatelům podané nabídky.

7.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli výběrového řízení
v nabídkách.

8.

Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě.

1.17 Přílohy
Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou přílohy:
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky – vzor

Příloha č. 2

Čestné prohlášení základní způsobilost – vzor

Příloha č. 3

Seznam stavebních prací a dodávek- vzor

Příloha č. 4

Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo včetně příloh

Příloha č. 5

Podrobná specifikace předmětu plnění

V Obci Hořín dne 26. června 2017

podepsal Mgr. Václav Šmíd
Mgr. Václav Šmíd Digitálně
Datum: 2017.06.26 15:51:57 +02'00'

…………………………………………………..
Obec Hořín
Václav Šmíd
starosta
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