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Svazek obcí CECEMÍNSKO

Dřísy č. p. 12,277 14 Dřísy * IČ:71 I 99 845

č,i.:vz-ol 102-2016

Dřísy, 24.bíezna2016
Počet listu: 8

VÝZVIK PODÁXÍ NABÍDKY
naplnění veřejné zakázky malého rozsahu zaďávané dle § 18 odst. 5 zákonač.I37Da06 Sb,, o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon) v souladu se základními
zásadami zákona deklarovanými v § 6 odst. 1 záú<ona tj. zásadou tran§parentnosti, rovného
zacházení azíkazl diskriminace, postupem,podle Zadávánizakázekv OPŽP 20t4-2020,
S nazvem

,,Svazek obcí Cecemínsko - intenzifikace
- projektové práce66

1.

ČOV

Identifikačníúdaje zadavatele

zadavatelz
Název:
Sídlo:
právní forma:

svazek obcí cecemínsko
Dřísy č. p, 12,277 l4 Dřísy
svazek obcí

IČ:

7

1199845

profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.czlprofiIldobrovolny-svazek-obci-cecemitrsko
(dále jen "profil zadavatele")
Osoba pověřená realizací výběrového řizeni:
Obchodní fitma:
Tcndr CZ s. r. o.
Sídlo:
Masarykova 68,257 22 Čerčany
IČ:
247 96 018

kontaktní osoba:
poštovníadresa:
tel. / email:

Mgr. Veronika Húbnerová
Masarykov a 68, 257 22 Čerčany
606 97t I49 /tendrcz@gma1l.com

§VRoP§KA UNlE
Fond soudržnosti

Operačníprogram Životni proslředí

2.

Druh veřejné zakázky

a

její předpokládaná hodnota, druh ýběrovóho íízení

Druh veřejné zakázky - jedná se

o

veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakazky je 1,6 mil.

Druh výběrového řizení - jedná se o zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona,
přičemžvýběrové íizeni je realizováno postupem podle pravidel Operačníhoprogramu Životni
prosřední tj. dokumentu 'Zadáváni veřejných zaká,zekv OPŽP 2014-2020" (dále jen "Pravidla
OPŽP\. Ve smyslu těchto Pravidel OPŽP se jedná o veřejnou zakázku malé hodnoty dle č1.
2.2.2pism. a) Pravidel OPŽP zadávanouv uzavřené výwédle čl. 3.1.1 písm. a) Pravidel OPŽP.
3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakárky je zpracováni nížeuvedených výkonových fázi projekďových
praci stavby "Svazek obcí Cecemínsko - inzenzifikace ČOV" a zq|štěni všech s tím
souvisejících činností,a to podle záměru stavby, kter,ý je přflohou č. 1 této výnv.

V rámci předmětu plnění zakéulql budou provedeny tyto výkonové fáze projektových
prací a s tím souvisejícíčinnosti:
a) dokumentace pro iuemniŤlzeni (DUR),
b) dokumentace pro stavební povolení (DSP),
c) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby

(DZSaDPS),
d) výkon inženýrské činnosti za účelemvydánirozhodnutí o umístěnístavby QČD[IR),
e) výkon inženýskéčinnosti za účelemvydáni stavebního povolení GČDSP),
f) výkon inženýrskéčinnosti za účelemdokončenídokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činnostívúahujicich se k zadávacimuíízeni na úběr zhotovitele stavebn ich ptaci gČOZS aOr S aZŘ),
g) ostatrrí činnosti a náležitosti, zejménapruzkumy, zkoušky, měření azam&ení(OČa$.
Podrobné vyrrrezení předmětu plnění tj. požadovaných'služeb a požadavlců na jednotlivá
plnění - výkonové flíze projektových prací včetně provedení všech souvisejících činnostíje
uvedeno v příIoze č.2 této výnv.
Součástípředmětu plnění zakázlq jsou i výslovně neuvedené činnosti spojené s realizaci
předmětné zakázky, o kterych zpracovatel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení zaki.zlq freba.

4. Doba a místo plnění zakázl<y

Zadavatel předpokládá zahájeni plnění zakázky ihned po uzavŤeni smlouvy s vybraným
uchazečem. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací stanoví $o závazné lhůty:
a) dokumentace pro územnířízení(DUR) - zahájeni prací ihned po uzaťení smlouvy a dokončeníDUR do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvyo přičemžv této lhůtě bude na
stavební uřad podána žáďost o vydání rozhodnutí o umístěnístavby s přílohami ve smyslu
stavebního zákona a souvisejících předpisů,
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b) dokumentace pro stavební povolení (DSP) - zahájeni prací ihned po podání žáďosti o vydání
rozhodnutí o umístěnístavby na stavebním úřadě a dokončení DSP do 60 dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí o umístěnístavby,
c) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění
stavby @ZSaDPS) - zahájeníprací na záklaďě písemnéýmv zaďavatele (objednatele)kzahájení projektových pracina DZSaDPS a ukončenído 60 dnů od doručeníúnv objednatele.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1)

2)

Zaďavatel požaduje kprokázání splnění základních kvaliťftačníchpředpokladů předložit
čestnéprohlášení podepsané osobou oprávněnoujednatjménem nebo za uchazeče o splnění
záHadních kvalifikačníchpředpokladů v rozsahu dle přílohy č.3 ZD.
Zadavatel požaduje prokázáni splnění profesních kvaliíikačníchpředpokiadů v rozsahu:
a) výpis zobchodního rejstříku, pokud je vněm dodavatel zapsán, či výpis zjiné obdobné
evidence, pokud je v nizapsin,
b) doklad
oprávnění k podnikání podle zvláštrrích právních předpisů v rozsahu

o

odpovídajícímpředmětu zakázky, zejména doklad prokanllící příslušnéživnostenské
oprármění či licenci - lchazeč předloži výpis ze žvnostenského rejstříku dokládající
živnostenské oprávnění v rozsahu předmětu plnění zakázky,
c) doklad osvědčujícíodbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejimž prosřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje - uchazeč předložíosvědčenío autorizaci podle zťkona
č. 36011992 Sb., o výkonu povolání autoňzovaných architektu a o výkonu povolaní
autotizovaných inženýúa techniků ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, pro obor
,,Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrstvío'(dříve "Vodohospodářské
stavby").

3)

Kprokázání splnění technichÝch kvalifikačníchpředpokladů zadavatel požaduje předložit dle
seznam min. 2 obdobných zakázek provedených dodavatelem za poslední 3 roky. Za
obdobnou zakázku je považována zakázka obsahujícíprojektové práce ve výkonové fáň
min. dokumentace pro územnířízení(DUR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP)
se zpracováním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro qýstavbu nebo
intenzifikaci ČOV s kapacitou min. 1 000 EO.
Uchazeč předložíseznam obdobných zakázek ťormou čestnéhoprohlášení, přičemž v
seznamu uvede alespoň objednatele služeb, dobu, místo a popis po§kytnutých služeb, z
něhož bude l,yplývat min. splnění výše uvedenýchpožaďavki zadavatele na obdobnost služeb.
Uchazeč dále v seznamu uvede kontaktní osobu objednatele vč. telefonního čísla,u které
lze předmětnou zakátzku ověřit. Přílohou seznamu musí být osvědčeníobjednatele o
poskyhrutí předmětných služeb, popř. pokud nelze osvěděeni ziskat, uchazeč doložísmlouva s
objednatelem služeb a doklad o uskutečnění plnění.

4)

Pravost dokladů - doklady kprokázání kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Stáří
dokladů - čestnéprohlášení o splnění základních kvalifikačníchpředpokladů a výpis z
obchodního rejsříku nesmí být ke dni podání nabídky starší90 dnů. Uchazečje rovněž
opráwěn prokázat záklaďní a profesní předpoklady výpisem ze §eznamu kva§fikovaných
dodavatelů, a to v rozsahu zapsaných údajů,přičemžrlýpis nesmí být ke dni podání nabídky
starší90 dnů.
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5)

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) mťrže dodavatel prokázat chybějícíčást
profesních kvalifikačníclrpředpokiadů dle č1. 5 odst. 2 písnr. b) a c) této výzvy (t1. s ýjimkou
ýpisu z obchodního rejstříku) a teclrnických kvalifrkačních předpokladů dle čl. 5 odst. 3 této
výzvy. V pŤípadě prokázállí části kvalifikace sttbdodavateletrr je uclrazeč povinen v rrabidce
předložit:
- čestnéprohlášení o splnění základního kvalifikačníhopředpokladu v rozsahu dle
písm. j) přílohy č. 3 této výzvy tj. že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazetn
plrrění r,eřejrrých zakázek- a

- výpis z otlchodního rejstříku. pokud je
-

obdobné evidence, pokudjc v ní zapsán, a

v něm subdodavatel zapsán,

či výpis z jiné

smlouvu uzavřenou mezi uchazečem a subdodavatelem, z nížvyplývá závazek
subdodavatele k poskYnutí plnění určenéhok plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude uclrazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to
alcspoň v rozsahu, vjakénr subdodavatel prokázal splnění kvaliťrkace.

6) V

případě podání společnénabídky několika dodal,ateli, prokazují tito dodavatelé
kvaliíikaci ve smyslu ustanovetlí § 51 odst. 5 zákorra. V připadě prokázáni kvalifikace
zahraničnímdodavate|em prokazuje zahtaničnídodavatel kvaliílkaci ve smyslu ustanoverrí
§

5l

odst. 7 zákona.

6. Obchodní podmínky
l

)

Smluvní (obchodní) podnrínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu kupní smlouvy (dále jen ,,vzorová smlouva"), ktery tvoří přílohu č, 4 ZD. Uchazeč musí pro zpracování
nabídky použítvzorovou smlouvu. přičernžje povinerr a oprávněn doplrrit sr,é identifikačrrí
ťrdaje v záhlavi vzorové smlottvy, nevyplněné údaje návrhu smlouvy (tj \.ýši rrabídkové cerry,
korrtaktrrí údaje prodávajícího pro oznánení vad zboži) a úda.je k podpisu smlottvy (daturrr.
oprávněná osoba),

2)

Zadavatel upozorňuje. 29 1lybraný uchazeč je povinen spolupůsobit při rÝkonu finanční
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě
a o znrěně některych zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů (víz též
čl, VI odst. 6 vzorové smlouvy).

7, Požadavky na způsob zpracování nabídkovéceny

1) Celková nabídková cena předmětu plnění veřejné zakázky a jednotkor,é nabídkor,é ceny
íbrrnou paušálních částek se sjednávají jako ceny nejvýše přípustné,úplné,závazné a

nraximální, zahrrrujíci zisk, náklady na pojištěni a veškerédalšínáklady spojené se splněním
předmětu plnění veřejné zakázky 1, požadovanénr termínu a kvalitě, přičerrižzměnu ceny lze
provést pouze v případě znlěny sazby DPH,

2)

Nabídková cena je platná až do ternrínu dokončenípředrrrětu plnění sjednaného dle strrlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v nabídkor,ém položkovém rozpočtujsou ceny pevné po celou dobrt
plnění smlouvy. Nabídková cena musí být stanovena v cenové úrovni k datu předání díla.
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3)

Uchazeě nemá právo domáhat se zvýšenísjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků
ocenění předmětu plnění veřejné zakénky, pokud jsou §rto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplnéhoocenění předmětu plnění veřejné zakizky uchazečem.

4)

Celková nabídková cena a jednotkové nabídkovéceny musí být stanoveny v návrhu smlouvy
v Kč ve strukhťe: celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetrrě DPH. Uchazeč je
povinen uvéstjednotkové ceny a celkovou nabídkovou cenu v členění(tabulce) dle čl. IV
odst. 2 vzorové smlouvy.

8. Podmínk1, a požadavky na zpracování nabídky,

1) Nabídka musí být zpracována písemně v českémnebo slovenském jazvce v jednom yyhotol,ení. K cizojazyčnýru dokutnentťrm je uchazeč povinen přiložit alespoň prostý překlad do
českéhojaz.r,ka, a to s výjimkou technickýclr specifikací, kdy se jedrrá o standardně používanou terrrrirrologii k určit}nr hodnotám, rlpočrurn či ťunkcím. Zada:,ate7 ýslovrrě starroví, že
doklady k prokázání splrrěrií kvalifikace vjiném rrež českémjazyce stačíopatřit prostýrrr překladem do českého1azyka, není nutný překlad úředně ověřený. Povinnost připojit k dokladům
překlad se nevztalruje na doklady ve slovenském jazyce,

2)

Zadavaíel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelnýrrr způsoben' a rovněž
doporučuje jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovatvzestupnou nepřerttšovanou číselnouřadou. Texty v nabídce nesnrí obsahovat žádnér,suvky mezi řádky. ýmazy
nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, rrrusí být ty,to opatřeny
datem provedení opravy a podepsány osobou, resp. osobami podepisujícírrri nabídku.

3)

Otlsah nabídky - součástínabídky musí být:
a) identifikačníúdaje uchazeče (tj. u uclrazeče - právrrické osobiz obchodrrí firnra nebo název, síd1o, právní fbtma, identiílkačníčíslo,bylo-li přiděleno, a u uchazeče fyzické osoby
obchodIrí firma nebo jrnéno a příjnení,místo podnikání. identifikačníčíslo,bylo-li přidě-

b)

c)

d)
4)

leno),

doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace (vtz čL 5 této ýzvy),
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče, do které nrusí
být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené ve vzorol,é smlouvě a případně
dalšísrrrluvní podmínky uclrazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do srrrlouvy
uzavílanérra plnčnítéto veřejné zakázky, př,ičemž §to smluvrrí podrnínky nesnrí býtv rozpoíu se snrluvníni podrrrínkami požadovanýni zadavatelem ve vzorové snrlour,ě (viz čl. 6
této ýzvy). Pokud je návrh smlouvy podepsárr zástupcem uchazeče na základě plné moci,
musí být součástínabídky originál nebo or,ěřená kopie plné moci,
seznam subdodavatelů, popř. prohlášení, že nemá v úmyslu zaďat část plnění zakázky
subdodavateli (viz č1. 8 odst. 5lýný.

Nabídka trrusí obsahovat návrh smlouv_v podepsarrý osobou oprávněnou jtrréneni či za ucltazeče, do které rntrsí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené ve vzorové smlour,ě
dle přílohy č. 4 této lýzvy. Pokud je rrávrh smlouvy podepsárr zrnoctrěnou osobou, musí být
součásti nabídky originál nebo ověřená kopie plné moci.

5) Uchazeč v rrabídce formou samostatného písemnéhoprohlášení podepsaného

oprávněnou

osobou uvede, zd,a má, nebo nemá, v úmvslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu
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6)

či více subdodavatelům. V případě, že bude část veřejrré zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vpezi přesným popisem jednotlivé části, které má v úrnyslu zadat subdodavatelům,
a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétníčást veře_|né zakázky uclrazečem zadána
(vzor seznamu subdodavatelů je př{lohou č. 5 této ZD).
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

9. Dodatečnéinformace a

prohlídka místa plnění

)

Dodavatel je oprávněn po zadavaíeli požadovat písemrrě dodatečné infbrmace k zadávacím
podmínkárn. Písenrná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
rrplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečnéiníbnnace múžezadavatel poskýnout i bez
přcdchozí žádosti.

2)

povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. případně
související dokumerrty, včetně přesného zněni požadavku dodavatele, nejpozději do 2

1

Zadavatel

je

pracovních dnů po doručerrí písemnéžádosti o dodatečnéinfbrrnace.

3)

Dodatečnéinfbnnace, včetně přesného zněni požadavku dodavatele, odešle zadavaíel současně
všem zájerncům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájerncům, kteří jsou mu
známi (např. požádalt o zadávací podmínky). Zárol,eň uveřejní dodatečnéinformace rra profilu
zadavateIe.

q

Žádost| o dodatečnéinforrnace k zadávacím podmírrkám donrčte na adresu kontaktní osoby
uvedené v čl. l ýzvy, a to emailen na na terrdrcz@grrrail.com nebo poštou na adresu Terrdr
CZ s. t. o., Mgr, Veronika Hůbnerová, Masarykova 68,251 22 Čerčany.

5) Prohlídka nrísta plnění, která

4.2016 (sraz účastriíkův l0:00 hod. před
vchodem do obecního úřadu Dřísy, č.p. 12,2]] 14 Dřísy, kontaktní osoba Ivana Frajová,
724'790 503). sloužíýhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím nrístem budoucího plnění
a s jelro teclrnickými a provozními parametry. Není určena kpřípadnému vyjasňování obsahu
zadávací dokumentace. Při požadavku dodatečných infonnaci kzadávacím podmínkám jc
se uskutečnídne 4.

nutno postupovat dle výše uvedeného.

10.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek, otevírání obálek

1)

Lhůta pro podání nabídek končídne 11. 4. 2016 ve 13:00 hodin. Nabídky doručenépo uplynutí této llrůty nebudou zadavatelem do výběrovélro Ťizení přijaty.

2)

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese Svazek obcí Cecemínsko, Dřísy č.
p.12,277 14 Dřísv. Nabídku lze na tuto adresu zaslat poštolr čijiným doručovatelern (kuryrem) riebo nabídku na uvedené adrese předat osobně na podatelrrě Obecního úřadu Dřísy v
úředníchhodináchtj.vpondělí8:00- l2:00, l3:00-17:00asti,eda 8:00- 12:00, 13:00-17:00.

3)

Nabídka bude podárra v listinné podobě v uzavřené obálce označenénázvem zakázky t1.
"Svazek obcí Cecemínsko - intenzifikace ČOV - projektové práce", adresou uchazeče a
nápisem "NEoTvÍRAT".
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4)

Dodavatel rrruže podat pouze jedliu rrabídku. Pokud dodavatel podá v danérn ýběrovérn
i,izení více nabídek samostatně nebo společně s dalšírrri dodavateli, zadavaíel všeclrny takové
nabídky vyřadí a uchazeče rryloučíz účastive ýběrovérnřízení.

5)

Oter,írání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj, dne 11.4.
2016 ve 13:00 hodin v zasedací rrrístnosti na adrese sídla zadavatele tj. Svazek obcí Cecemínsko, Dřísy č. p. 12, 277 t4 Dřísy (budova obecrrího úřadu Dřísy).

6)

oter,íráni obálek se molrou účastnitzástupci uchazečů,jejichž nabídka byly donrčerra ve lhůtě
pro podání nabídek, Zásíupci uclrazečůpřítornní na otevírání obálek budou seznámeni s identifikačnírliúdaji r,šech ltchazečů,kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. a s jejich
nabídkovými cenami bez DPH.

11. Posouzení
1)

nabídek

Hodnotícíkonrise provede po otevirání obálek posouzení nabídek spočívajícív kotrtrole
toho, zda jsou nabídky úplnéa zda jsotr zpracovány v souladtt se zadávacími podrnínkami.

2)

Je-li nabídka slrledána jako neúplná či nejasná, můžebýt uchazeč hodnotící komisí v_vzván k
jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněrrínr rrebo objasněnínr nabídek však nesnlí být
změněna nabídková cena nebo nabizené plnění. V případě, že uchazeč nabídku v poskytnuté

přiměřené lhůtě nedoplní nebo neobjasní, nlusí být jeho nabídka vlřazena a uclrazeč vyloučen
z účastive výběrovém Ťizeni, o četrržmusí bý písenrně infornrován. Zadavatel nrůže
promeškání poskytnr-rté lhůty prominout.
3)

Zadavate| si v souladu s Pravidly OPŽP vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o ryloučení
uchazeče na profilu zadavatele. V takovém případě se oznánrení o r,yloučeníuclrazeče
považuje za doručenédotčenémuuchazeči okamžikem uvei,ejnění.

4)

Uchazeč, který byl vyloučen z účastive ýběrovémíizeni,je oprávněn proti tomuto lyloučení
podat námitky. a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručeníinformace o vyloučcníz
účastive výběrovém Ťízení.

12.

Hodnotícíkritéria a způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Nabídky budou hodnoceny podle základniho hodnotícíhokritéria nejnžšínabídkové ceny
za kompletní předmět plnění zakázl<y v Kč bez DPH. Hodnotícíkomise seřadí hodnocené nabídky podle qýše nabídkové ceny v Kč vzestupně od nejnižšínabídkové ceny po nejvyšší.Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižšínabídkovou cenou za kompletní předmět plnění zakazlq
v Kč bez DPH.

13.

Rozhodnutí o r}běru nejvhodnější nabídky a uzavření §mloulT

1)

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky podle výsledku hodnocení nabídek. Toto
rozhodnutí zadavate|bez zbytečnéhoodkladu písemně oznámi všem uchazečům, kteří podali
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a kteří nebyli z výběrového íízenivyloučeni. Tito
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uclrazeči jsou oprávrrěrri proti rozlrodnutí zadavatele o rýběru nejvliodrlější nabídky podat
námitky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručenítohoto rozhodnutí.
2)

Zadavatcl si v souladu s Pral,idly OPŽP r,ylrrazuje právo uveřejnit oznámení o rozhodnutí
výběru nejvhodnější nabídk1, na proíilu zadavatele, V takovórn případě se oznámení

o
o

rozhodnutí o r,ýběru nejvhodnější rrabídky považuje za doručenér,šenr dotčenýnr uchazečr,itn
okamžiken uver'ej nění.
3)

Zadavatcl uzavt'e smlouvu s uchazečenl, jehož nabídka byla lrybrána jako nejvlrodnější. V
případě, že vybral:lý uchazeč odmítne se zadavatelem stlrlour,.u uzar,řít nebo mu neposkytrre
dostatečnou součinnost, můžezadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem. ktery se umístil jako
druhý v pořadí, V případě, že uchazeč. kteý se umístiljako druhý v pořadí, taktéžodtnitne se
zadavatelem smlouvu uzavíiínebo mu neposkYne dostatečnou součinnost, můžezadavatel
uzavíit smlour,,u s uchazečem, ktcý se umístil jako třetí v pořadí. Za neposkynutí dostatečné
součinnosti je považováno nereagováni na výzvy zadavatele žádnýn způsobenr.

4)

Zadavatelje oprávrrěn uzavíiístnlouvu s vybrarrým uchazečenr až po uplynutí lhůty pro podání
námitek vťrčirozhodnutí zaclavatele o rýběnr nejvhodnější nabídky.

14. Ostatní informace
1)

2)

3)

Zadavatel upozorňuje, žc se nejedná o zad,ávací řízení dle zákona č. 13]12006 Sb., o
veřejrr}ch zakázkáclt, ve znění pozdějšíchpředpisů. Veřejná zakázka je veřejnou zakázku
malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, která dle § 18 odst. 5 zákona neni zadávána
postupem dle zákona, ale zadavatel je povinen dodržet základni zásady zákona. Výběrové
řizeni je realizor,átro postupem podle dokumentu "Zadávání veřejných zakázek v OPŽP
2014-2020" (v této ýzvě označen rovněž jako "Pravidla OPŽP";.
Zadavatel si v souladu
výběrové řizení zrušit.

s č1, 3.9.1 Pravidel OPŽP vyhrazrrje právo do uzavření smlouvy

Nedílnou součástítéto výzlry jsou tyto přílohy:
- příloha č, l - záměr stavby,
- příloha č.2 - r},rnezení předrnětu plrrění zakázky,
- příloha č. 3 - prohlášeni o splnění základních kvaliíjkačníchpředpokladů.
- příloha č. 4 - vzorová smlouva o dílo.
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Ivana Frajová \
předsedklnrě svazku
$VAZEK c BOí CECEtťííi,,I§Ko
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