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Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „VÚ a SVP Pšov – vybudování sportovního a
víceúčelového hřiště“.
Veřejný zadavatel Výchovný ústav, dětský domov se školou, Střední škola, základní škola a školní
jídelna, Počátky (dále jen jako „zadavatel“) zadává veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „VÚ a SVP Pšov – vybudování sportovního a víceúčelového hřiště“
(dále jen jako „veřejná zakázka“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce, zadávanou v souladu s ustanovením § 6, § 14, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek v platném a účinném znění (dále jen „ZVZZ“). Podle ust. §31
ZVZZ zadavatel není povinen zadávat tuto zakázku v zadávacím řízení. Nejedná se o zadávací
řízení zadávané podle ZVZZ. Zadavatel vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce.
I. Informace o zadavateli
1.1.

Zadavatel veřejné zakázky:
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
se sídlem: Pšov 1, 441 01 Podbořany
IČO: 49123734
zastoupený: PhDr. Sáva Arabadžiev – ředitel
bankovní spojení: ČNB Praha 1 821 001/0710
email: a.sava@seznam.cz
tel.: +420 736 633 595
profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM392835707/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-392835707
1.2.

Oprávněná osoba zadavatele:
Osobou oprávněnou k právním jednáním souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
PhDr. Sáva Arabadžiev – ředitel

1.3.

Smluvní zastoupení zadavatele:
MZP Consulting s.r.o.
se sídlem: č.p. 141, 277 34 Nebužely
IČO: 03726801
DIČ: CZ03726801
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 236822
zastoupená Miroslavem Pokorným, jednatelem
Zadavatel je zastoupen na základě příkazní smlouvy a plné moci při provádění úkonů
souvisejících se zadávacím řízením osobou výše uvedenou.

1.4.

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:
MZP Consulting s.r.o.
se sídlem č.p. 141, 277 34 Nebužely
IČO: 03726801
DIČ: CZ03726801
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 236822
zastoupená Miroslavem Pokorným, jednatelem
tel.: +420602651242
e-mail: mpc.pokorny@email.cz

II. Předmět plnění veřejné zakázky
2.1.

Předmět plnění:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ust. §
27 písm. a) ZVZZ, která není zadávána v zadávacím řízení podle ZVZZ.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce:
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•

provedení veškerých stavební prací nutných k úplnému provedení veřejné zakázky s
názvem „VÚ a SVP Pšov – vybudování sportovního a víceúčelového hřiště“ v
rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a výkazem
výměr, viz.: Příloha č. 4 – neoceněný výkaz výměr, k této zadávací dokumentaci.

Specifikace díla:
Předmětem plnění je vybudování víceúčelového hřiště o rozměrech 22 x 13 m na bývalém
travnatém hřišti, které již nemá potřebné parametry a nesplňuje podmínky pro sportování.
Sportovní hřiště (SO01) bude víceúčelové o rozměrech 22,1 m na 13,1 m s umělou trávou.
Kolem umělé trávy budou betonové obrubníky a ocelové oplocení s polypropylénovou sítí výšky
4 m. Skladba povrchu je navržena jako propustná. Na hřišti bude možné hrát rekreační
volejbal a nohejbal, badminton a streetball. Přístup na hřiště bude zajištěn přes vstupní bránu.
Vybavení hřiště je popsáno ve výkresové části projektové dokumentace. Samostatná šatna
(SO02) je navržena jako chlapecká věšáková šatna bez obsluhy. Předpokládaný maximální
počet uživatelů je 20 osob. Osvětlení šatny bude denní oknem a umělé osvětlením. Větrání
bude zajištěno otevíratelným a sklopným oknem. Podlaha bude tvořena protiskluznou
keramickou dlažbou. Objekt šatny je navržen jako přízemní se sedlovou střechou. Svislé
konstrukce budou tvořeny ze zděného systému z keramických tvárnic. Založení bude
provedeno plošnými základovými pasy. Konstrukci střechy bude tvořit tradiční dřevěný krov.
Vše je patrné z výkresové části projektové dokumentace.
Zadavatel poskytne následující podklady:
• Výkaz výměr a projektovou dokumentaci, kde jsou potřebné údaje, podle kterých se bude
zakázka realizovat.
Splnění předmětu díla se rozumí úplné dokončení všech požadovaných stavebních prací a
inženýrské činnosti vč. předání hotového díla.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění
veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty se nezahrnuje daň z přidané
hodnoty, která bude 15 %. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje hodnotu všech
plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak.
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1.670.000,00 Kč bez
DPH.
2.3. Druh a klasifikace předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo
úpravu ZVZZ.
Kódy CPV:

45000000-7 Stavební práce
45300000-0 Stavební montážní práce

III. Závaznost požadavků, vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace,
prohlídka, zadávací dokumentace
3.1. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně
a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
a může mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
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osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení
původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení.
3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude zadavatelem zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavat
eliM-392835707/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-392835707
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a to nejméně 4 (čtyři) pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace elektronicky (e-mailem, či prostřednictvím profilu
zadavatele) požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení zveřejní pouze na profilu zadavatele. Je
nutné, aby dodavatel průběžně sledoval profil zadavatele. Zadavatel uveřejní na profilu
zadavatele dotaz a odpověď. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o
vysvětlení doručena včas, a to alespoň 4 (čtyři) pracovní dny před uplynutím lhůty podle
předchozího odstavce.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se podávají písemně prostřednictvím profilu
zadavatele. Dotazy zaslané jiným způsobem, než prostřednictvím profilu zadavatele nebudou
zodpovězeny.
Případné doplnění a změny zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele.
Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat pouze v elektronické podobě emailem a
prostřednictvím profilu zadavatele, vyjma ústních jednání před podpisem smlouvy o dílo a jejího
podepsání.
3.3. Prohlídka místa plnění
Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním
nabídky. Prohlídka předmětného objektu nebude organizována. Zadavatel doporučuje všem
účastníkům navštívit zajistit si prohlídku místa plnění a důkladně si prohlédnout místa realizačních
prací a okolí, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné
pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy o dílo. Kontaktní osobou na prohlídku je Alena
Müllingová (tel. kontakt +420 778 411 313).
IV. Doba plnění
4.1. Termín plnění
Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným účastníkem zadávacího řízení realizován v
souladu se smlouvou o dílo, jejíž závazný vzor tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Termín
zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Předpokládaný termín zahájení:
Termín ukončení předmětu plnění:

1.09.2021
max. termín dokončení do 10.12.2021

V. Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci
Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a
účastník (dále také jako zhotovitel) je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním této
kvalifikace se rozumí:
5.1. Základní způsobilost:
Tyto předpoklady doloží účastník ve formě čestného prohlášení – vzor uveden jako Příloha č. 2.
– originál podepsaný účastníkem
5.2. Profesní způsobilost:
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti v následujícím rozsahu:
4
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a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje (prostá kopie, nesmí být starší více jak 3 měsíce);
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský
zákon, resp. výpis z živnostenského rejstříku, případně kopii živnostenského listu apod.) v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (prostá kopie, nesmí být starší více jak 3
měsíce);
5.3. Technická kvalifikace:
Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci
Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní požadavky vymezené zadavatelem ve smyslu
ZZVZ, uvedené dále v této zadávací dokumentaci.
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této zadávací
dokumentaci. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele se musejí vztahovat výhradně k
osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním
předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.
a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Splnění těchto předpokladů doloží účastník ve formě čestného prohlášení – vzor uveden jako
Příloha č. 2. – originál podepsaný účastníkem
b) Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
•
•

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (prostá kopie, nesmí být starší více jak 3 měsíce)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský
zákon, resp. výpis z živnostenského rejstříku, případně kopii živnostenského listu apod.)
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (prostá kopie, nesmí být starší více
jak 3 měsíce)

c) Ekonomická kvalifikace podle § 78 ZZVZ
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace
d) Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu
•
Účastník předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech, z nichž budou min. 2 díla o jednotlivém finančním
rozsahu min. 0,835 mil. Kč bez DPH s ohledem na předmět veřejné zakázky.
V seznamu bude vždy uveden název a stručný popis předmětu zakázky, její finanční
objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.
•
Účastník prokáže, že osoba, která bude provádět splňuje alespoň minimální požadavky
na odbornou kvalifikaci a praxi:
Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace Účastník prokáže předložením:
- profesního životopisu této osoby, který bude vlastnoručně podepsaný a který bude obsahovat
minimálně následující údaje:
▪
▪

▪

▪

jméno a příjmení,
min. délku odborné praxe 10 let a stručnou charakteristiku odborné praxe,
(vyžadujeme vzdělání v oboru stavebnictví, autorizaci stavební technik
(předložení kopie certifikátu autorizace)
popis realizovaných zakázek, včetně vyčíslení jejich finančního objemu a
identifikace objednatele, přičemž zadavatel požaduje, aby se osoba podílela
na realizaci alespoň 1 obdobné zakázky v oblasti realizace obnovy,
v případě, že uvedená osoba není zaměstnancem dodavatele (je v pozici
poddodavatele), pak musí dodavatel k prokázání splnění kvalifikace doložit
5
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smlouvou s touto oprávněnou osobou o výkonu odborných prací na této
zakázce.
5.4. Pojištění:
Účastník, který bude vyzván k uzavření Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky předloží
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu v min. výši 3 mil. Kč, a to ve formě prosté kopie
platné Smlouvy s pojišťovnou. Nesplnění této povinnosti bude považováno za důvod k vyloučení
vybraného dodavatele.
5.5 Doba prokazování splnění kvalifikace a ostatní informace:
a) Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání nabídek
a po dobu realizace stavební akce.
b) Kvalifikaci nesplňuje účastník, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a
rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci vč. dokladů
požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

VI. Nabídková cena
Nabídková cena prací bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace
a bude zahrnovat veškeré stavební práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
Účastník (dále také jako dodavatel) stanoví nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění
veřejné zakázky (dále také jako zakázka). Nabídková cena bude stanovena za daný předmět
plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních
vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
a) Celková nabídková cena zakázky bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH 15% a celková
cena zakázky včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím
listu nabídky.
b) Celková nabídková cena plnění bude v nabídce uvedena jako cena nejvýše přípustná za celý
uvedený předpokládaný rozsah prací.
c) Cenová nabídka bude rekapitulovat náklady na realizaci celého předmětu zakázky v dílčích
cenách po jednotlivých ucelených částech (forma položkového rozpočtu). Podkladem pro
zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, zejména neoceněný výkaz výměr,
který musí být oceněný ve všech jeho položkách nenulovými hodnotami.
VIII. Platební podmínky
a) Dodavatel bude objednavateli fakturovat provedené práce vždy po vzájemné domluvě, bez
ohledu na dokončení ucelené části, a to dílčími fakturami (daňovými doklady) na základě
objednavatelem odsouhlasených a převzatých prací.
b) Splatnost účetních dokladů (faktur – daňových dokladů) bude min. 30 dní ode dne doručení
dokladu zadavateli.
c) Platební podmínky se řídí dle § 2610 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
d) Platební podmínky jsou dále stanoveny v návrhu Smlouvy o dílo a nemohou být účastníkem
měněny nebo doplňovány.
IX. Nabídka
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické formě, podepsána zástupcem
oprávněným za účastníka jednat (elektronický podpis). Nabídka bude vložena do elektronického
systému NEN k předmětné zakázce ve formátu „Pdf.“, nesmazatelnou formou. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídky musí být podány elektronicky v profilu zadavatele na odkazu:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM392835707/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-392835707
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Nabídku musí účastník podat na celý rozsah plnění veřejné zakázky. Ze zadávacího řízení budou
vyloučeny nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky a náležitosti.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů ve formátu dokumentů v Pdf.:
a) titulní list nabídky - viz příloha č. 1.,
b) doklady k prokázání splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace, čestná
prohlášení podle přílohy č. 2,
c) čestná prohlášení– originál podepsaný účastníkem – viz příloha č. 2.,
d) specifikace částí veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení hodlá plnit
e) podepsaný návrh smlouvy o dílo - podle přílohy č. 5 bude podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, doplněný o všechny
zadavatelem požadované náležitosti,
f) oceněný výkaz výměr podle přílohy č. 4
g) seznam významných zakázek obdobného charakteru podle přílohy č. 6
h) další dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího řízení.
X. Způsob a kritéria hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena
na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Hodnotící kritéria:
Kritérium
a) Nejnižší nabídková cena

XI.

váha v %
100 %

poznámka
bez DPH

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 90
(devadesát) dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.
XI. Lhůta a místo podávání nabídek
a) Lhůta pro podání nabídek je min. 11 pracovních dnů ode dne zveřejnění.
b) Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění této výzvy a zadávací dokumentace
k podání nabídek. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 23.08.2021 do
10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno správně vložení
nabídky na profil zadavatele do předmětné zakázky v elektronickém prostředí NEN.nipez.cz.
Odkaz:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli
M-392835707/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-392835707
c)

Místo pro podání nabídek – nabídky mohou účastníci podat pouze v elektronické formě přes
profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZa
davateliM-392835707/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-392835707
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány ani
hodnoceny.
XII. Místo a podmínky pro podaní nabídky
a) Otevírání nabídek a hodnocení nabídek proběhne bezprostředně po skončení lhůty pro podání
nabídek, a protože nabídky se podávají jen v elektronické formě přes profil zadavatele
www.nen.nipez.cz ,bude neveřejné.
b) Výsledek výběrového řízení a všechny administrativní kroky (případné vyloučení účastníka nebo
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky) bude zveřejněno na profilu zadavatele:
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https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavat
eliM-392835707/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-392835707
XIII. Ostatní práva, požadavky, podmínky a vysvětlivky zadavatele
13.1. Podmínky a práva zadavatele:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:
− pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací v rámci
zakázky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací, než je uvedeno v zadávací
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,
− pokud se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH pro zakázku, která je předmětem
plnění této veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax,
kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na
této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto považována za doručenou.
Účastník může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž
zadávacím řízení. Účastník, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
poddodavatelem více účastníků v tomtéž zadávacím řízení. Pokud účastník podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo podá nabídku a současně je
poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
▪
výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
▪
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby
▪
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti– možno použít přílohu č. 3 k ZD
▪
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí, či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby
referenční zakázky, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba
bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
•
Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl
této veřejné zakázky, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, přičemž
dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě
důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména
v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit
zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou
podílet. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých
poddodavatelů.

13.2 Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)
e)

Nevracet účastníkům podané nabídky.
Neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na veřejnou
zakázku.
Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má
zadavatel k dispozici.
Upřesnit zadávací podmínky nebo je změnit, případně zrušit výběrové řízení.
Vyjasnit případně ověřit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce před
vyhodnocením a přidělením zakázky.
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f)
g)

Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací
dokumentací.
Zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

XV. Přílohy zadávací dokumentace
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–

Vzor formuláře – Titulní list nabídky
Vzor čestného prohlášení základní způsobilosti
Vzor čestné prohlášení o sociálně odpovědném zadávání
Neoceněný výkaz výměr
Návrh smlouvy o dílo
Seznam významných zakázek obdobného charakteru
Poddodavatelské zajištění VZ
Projektová dokumentace

Vypracovala:
MZP Consulting s.r.o.
zast. Miroslavem Pokorným, jednatelem

9

