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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

k veøejné zakázce malého rozsahu s názvem 

 

Protierozní vegeta#ní pásy v k. ú Sudom!"ice 

 
Veøejná zakázka zadávaná v souladu s vnitøní smìrnicí obce Sudomìøice è. 1/2019, o zadávání veøejných zakázek, 

ze dne 28. 1. 2019, v souladu s § 6 a § 31 zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, a v souladu s obecnou 

èástí pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci programu OP�P è. 05. 

 

Veøejná zakázka je provádìna v rámci realizace projektu s názvem Protierozní vegetaèní pásy v k. ú Sudomìøice, èíslo 
projektu 012/05_18_127/CLLD_16_01_090, programu Operaèního programu �ivotní prostøedí è. 05, v integrované strategii 

Strá�nicko � je i vá� kraj, komunitnì vedená strategie místního rozvoje (SCLLD) MAS Strá�nicko na období 2014�2020 

è. CLLD_16_01_090. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel:  Obec Sudom!"ice 
Sídlo:   Sudomìøice è. p. 322,  

PSÈ 696 66  
IÈO:   00285331 
Zastoupené:  Franti�kem Mikéskou, starostou obce  
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1. ÚVOD  

 
Zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek dodavatelù v rámci veøejné 
zakázky malého rozsahu.  
 
Zadávací dokumentace je soubor dokumentù, údajù, po�adavkù a technických podmínek zadavatele 
vymezujících pøedmìt veøejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.  
 
Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Podáním nabídky v teto veøejné 
zakázce pøijímá úèastník plnì a bez výhrad zadávací podmínky vèetnì v�ech pøíloh a pøípadných 
dodatkù k tìmto zadávacím podmínkám.  
 
Pøedpokládá se, �e úèastník pøed podáním nabídky peèlivì prostuduje v�echny pokyny, formuláøe, 
termíny a specifikace obsa�ené v zadávacích podmínkách a bude se jimi øídit.  
 
Pokud v�ak úèastník pøi kontrole zadávací dokumentace zjistí rozpor mezi jejími jednotlivými èástmi 
(napø. mezi technickou zprávou, výkresovou èástí a soupisem prací, apod.) má právo vznést písemný 
dotaz formou �ádosti o vysvìtlení zadávací dokumentace zadavateli.  
 
1.1. Pojmy  
Ve"ejná zakázka  
Veøejnou zakázkou se rozumí provedení prací podle po�adavkù zadavatele stanovených tìmito 
zadávacími podmínkami.  
Zadavatel  
Zadavatelem zakázky je Obec Sudomìøice, è. p. 322; 696 66 Sudomìøice, IÈ: 00285331 
Dodavatel  
Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek nebo slu�eb, nebo více tìchto osob 
spoleènì. Za dodavatele se pova�uje i poboèka závodu; v takovém pøípadì se za sídlo dodavatele 
pova�uje sídlo poboèky závodu.  
Ú#astník  
Dodavatel se stává úèastníkem zadávacího øízení v okam�iku, kdy:  
a) vyjádøí pøedbì�ný zájem, 
b) podá �ádost o úèast nebo nabídku, nebo 
c) zahájí jednání se zadavatelem v zadávacím øízení, dále jen �úèastník�.  
Spole#ná ú#ast dodavatel$  
Nìkolik dodavatelù úèastnících se zadávacího øízení spoleènì, dále jako sdru�ení. Jednotliví èlenové 
sdru�ení, tedy jednotliví dodavatelé podávající nabídku spoleènì. 
Zadávací podmínky  
Kompletnì zpracovaná zadávací dokumentace pro vý�e jmenovanou veøejnou zakázku obsahuje 
zadávací podmínky (dále té� �ZD�).  
Projektová dokumentace  
Projektovou dokumentací se rozumí provádìcí projektová dokumentace na veøejnou zakázku 
(dále té� �PD�). 
Soupis  
Soupisem se rozumí soupis prací, dodávek a slu�eb s výkazem výmìr.  
Smlouva  
Smlouvou se rozumí Smlouva o dílo na provedení prací, které jsou pøedmìtem Veøejné zakázky, 
v rozsahu stanoveném v této Zadávací dokumentaci.  
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Oprávn!ná osoba  
Statutární orgán Dodavatele nebo jím øádnì plnou mocí zmocnìná osoba (resp. v pøípadì, kdy nabídku 
podává více Dodavatelù spoleènì, osoba, které bylo zmocnìní øádnì udìleno statutárními orgány 
v�ech tìchto úèastníkù) k jednáním týkajícím se podání nabídky za Dodavatele, resp. k dal�ím úkonùm 
s tím souvisejícím. U fyzických osob se toto ustanovení pou�ije obdobnì.  
Poddodavatel  
Poddodavatel je osoba, pomocí které má dodavatel plnit urèitou èást veøejné zakázky nebo která má 
poskytnout dodavateli k plnìní veøejné zakázky urèité vìci èi práva.  
Prohlá�ení  
Jedná se o jakékoliv èestné prohlá�ení o existenci relevantních skuteèností, resp. splnìní urèitých 
podmínek podle této zadávací dokumentace. Prohlá�ení musí být uèinìno oprávnìnou osobou, pøièem� 
pravost podpisu nemusí být úøednì ovìøena. 
Kvalifikací  
Kvalifikací se rozumí zpùsobilost a schopnost dodavatele plnit veøejnou zakázku.  
Profil  
Profil zadavatele veøejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00285331.  
 
Seznam zkratek (základní shrnutí):  
VZ  Veøejná zakázka 
ZD  Zadávací dokumentace 
PD  Projektová dokumentace 
 
1.2. Dotace na realizaci ve"ejné zakázky  
Veøejná zakázka je provádìna v rámci realizace projektu s názvem Protierozní vegetaèní pásy v k. ú 
Sudomìøice, èíslo projektu 012/05_18_127/CLLD_16_01_090, programu Operaèního programu �ivotní 
prostøedí è. 05, v integrované strategii Strá�nicko � je i vá� kraj, komunitnì vedená strategie místního 
rozvoje (SCLLD) MAS Strá�nicko na období 2014�2020 è. CLLD_16_01_090. 
 

V souvislosti s podanou �ádostí o pøidìlení dotace, zadavatel pro vylouèení v�ech pochybností tímto 
dodavatele upozoròuje: V pøípadì, �e dotace na poøízení pøedmìtu plnìní této veøejné zakázky nebude 
pøidìlena, resp. nebudou mu schváleny nebo pøidìleny finanèní prostøedky na poøízení pøedmìtu plnìní 
této veøejné zakázky, má zadavatel právo zru�it výbìrové øízení této veøejné zakázky, èi odstoupit 
od smlouvy s vybraným dodavatelem. Dodavatel (úèastník) není oprávnìn po�adovat náhradu �kody, 
resp. u�lého zisku z dùvodu zru�ení výbìrového øízení, èi odstoupení zadavatele od smlouvy 
s vybraným dodavatelem, pro nepøidìlení dotace k realizaci pøedmìtu plnìní této veøejné zakázky. 
 
1.3. V�eobecn! k zadávací dokumentaci  
ZD obsahuje podmínky úèasti v zadávacím øízení, po�adavky a podmínky zadavatele na zpracování 
nabídkové ceny a nabídky, zpùsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií a dal�í podmínky, 
po�adavky a vyhrazená práva zadavatele, které jsou pro dodavatele/úèastníka tohoto zadávacího øízení 
závazné pøi jeho úèasti v celém prùbìhu zadávacího øízení vèetnì podání nabídek a souèinnosti pøed 
uzavøením smlouvy.  
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2. IDENTIFIKA%NÍ ÚDAJE VE&EJNÉHO ZADAVATELE  

 
Název:      Obec Sudom!"ice 

(dále jen �zadavatel�)  
 
Sídlo zadavatele:    Sudomìøice è. p. 322, PSÈ 696 66  
IÈ:      00285331 
ID datové schránky:    5fxb4vd 
 
Zastoupení v dané veøejné zakázce:  Mgr. Bc. Eli�ka �ebestová, zmocnìný zamìstnanec obce 
     MgA. Petr Drábek, zmocnìný zamìstnanec obce  
 
 

3. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE PRO VE&EJNOU ZAKÁZKU 

 
Administrace a technické zabezpeèení veøejné zakázky: 
 
Mgr. Bc. Eli�ka �ebestová / telefon: +420 605 171 109 / e-mail: kapickova.e@seznam.cz  
MgA. Petr Drábek / telefon: +420 777 304 644, e-mail: pd.drabek@hotmail.com  
 
 

4. INFORMACE O DRUHU VE&EJNÉ ZAKÁZKY  

 

4.1. Informace o ve"ejné zakázce 
Název veøejné zakázky:  

Protierozní vegeta#ní pásy v k. ú Sudom!"ice 
 
4.2. Informace o zadávacím "ízení 
Druh (pøedmìt) veøejné zakázky:  

Ve"ejná zakázka na slu�by 
 
Re�im veøejné zakázky podle její pøedpokládané hodnoty:  

Ve"ejná zakázka malého rozsahu 
 
Druh zadávacího øízení veøejné zakázky:  

Otev"ené "ízení  
 
4.3. P"edpokládaná hodnota ve"ejné zakázky 
 
Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky èiní 1 900 000,00 K# bez DPH.   
 
Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky je rovnì� cenou maximální a nejvy��í mo�nou za realizaci 
pøedmìtu zakázky a nesmí být pøekroèena. Úèastník, který pøedlo�í nabídku s takovou nabídkovou 
cenou, která pøesahuje celkovou pøedpokládanou hodnotu zakázky v Kè bez DPH, bude zadavatelem 
vylouèen z dùvodu nesplnìní po�adavkù zadavatele na stanovení nabídkové ceny. 
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5. P&EDM'T PLN'NÍ VE&EJNÉ ZAKÁZKY 

 
Pøedmìtem veøejné zakázky Protierozní vegeta#ní pásy v k. ú Sudom!"ice je dodávka a výsadba 
stromové zelenì s tradièními ovocnými výsadbami na vybraných lokalitách Obce Sudomìøice v podhùøí 
Bílých Karpat, a následná péèe v rámci realizace po dobu 3 let.  
 
Poznámka  

· Následná péèe o plochy v rámci realizace bude v rozsahu intenzivní zálivka a opravy oplocení 
a ochrany stromkù, náhrada uhynulých jedincù odpovídající sortimentu, bude po dobu 3 let. 

· Následná péèe o plochy v rámci udr�itelnosti projektu po dobu 10 let (období 1/2024 � 1/2034), 
v rozsahu intenzivní zálivka a opravy oplocení a ochrany stromkù, náhrada uhynulých jedincù 
odpovídající sortimentu, bude zaji�tìna zadavatelem. 

 
Realizace opat"ení prob!hne na dvou výsadbových plochách 

· Tra� Díly (viz situaèní výkres v PD)  
Tra� Díly parc. è. 1786/97, výmìra 5694 m2, orná pùda, vlastnictví: Obec Sudomìøice, è. p. 322, 
696 66 Sudomìøice.   

· Tra� Padìlky (viz situaèní výkres v PD) 
Tra� Padìlky parc.è. 3385 a 3384, 3341 a 3442, 3548 a 3549, 3596 a 3597 orná pùda v místì 
bývalých sadù a vinohradù o celkové plo�e 13 135 m2, vlastnictví: Obec Sudomìøice, è. p. 322, 
PSÈ 696 66, Sudomìøice.  

 
Technická charakteristika území  
Jedná se o ornou pùdu na vý�e uvedených pozemcích (vèetnì bezpeènostního pásma � pro stromy 3m 
a keøe 0,5 m od hranice pozemku) bez trvalých staveb a sítí v nezastavìném území obce a navr�ené 
opatøení odpovídá schválenému územnímu plánu (mimo záplavovému území, poddolovanému území) 
a následné protierozní studii vycházející z prùzkumu a øe�ící i údaje o odtokových pomìrech 
(viz pøíloha). Pøípadné dal�í podmínky závazných stanovisek dotèených orgánù, budou vybranému 
dodavateli sdìleny pøed podpisem smlouvy. Územnì technické podmínky, jako je dostupnost, jsou 
øe�eny po stávajících komunikacích ve vlastnictví obce. Nejsou známy jiné vìcné a èasové vazby, 
podmiòující, vyvolané, související investice. Elektrická vedení jsou dostateènì vzdálená od ploch 
výsadeb.  
 
Podrobný popis a rozsah veøejné zakázky je specifikován: 
· Projektovou dokumentací zpracovanou spoleèností Mgr. Petr Kulí�ek, se sídlem Kostelecké Horky 

è. p. 28, PSÈ 51741, IÈ: 68509065 (Pøíloha è. 1 této ZD).  
· Výkazem výmìr (Soupisem dodávek a slu�eb, Pøíloha è. 2 této ZD), resp. návrhem Smlouvy o dílo, 

je� jsou jako pøílohy nedílnou souèástí zadávací dokumentace. 
 
Viz také #l. 10 (Technické podmínky) této zadávací dokumentace. 
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6. DOBA PLN'NÍ A MÍSTO PLN'NÍ VE&EJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍN PROHLÍDKY 

 
6.1. P"edpokládaná doba pln!ní ve"ejné zakázky 
Veøejná zakázka bude zadavateli realizována dodavatelem na základì Smlouvy o dílo (Pøíloha è. 3 této 
ZD), a dle nejvy��ích standardù profesní efektivity a kvality.  
 
V pøípadì, �e dojde k prodlou�ení zadávacího øízení a objektivnì tak nebude mo�né zahájit práce 
v ní�e uvedeném pøedpokládaném termínu, bude skuteèný termín zahájení prací odsunut o dobu 
prodlou�ení zadávacího øízení.  
 
Pøedpokladem Zadavatele je realizace Veøejné zakázky v tìchto termínech:  
Pøedpokládaný termín zahájení plnìní veøejné zakázky: do 2 týdn$ od ú#innosti smlouvy 
Termín dokonèení realizaèních prací:  nejpozd!ji do 30. 4. 2020  
Ukonèení plnìní veøejné zakázky:  do 3 let od ukon#ení realiza#ních prací  

nejpozd!ji v�ak do 31. 5. 2023 
 
6.2. Místo pln!ní ve"ejné zakázky  
Místem plnìní je:  
· Tra� Díly parc. è. 1786/97, výmìra 5694 m2, orná pùda, vlastnictví: Obec Sudomìøice, è. p. 322, 

696 66 Sudomìøice  
· Tra� Padìlky parc.è. 3385 a 3384, 3341 a 3442, 3548 a 3549, 3596 a 3597 orná pùda v místì 

bývalých sadù a vinohradù o celkové plo�e 13 135 m2, vlastnictví: Obec Sudomìøice, è. p. 322, 
PSÈ 696 66, Sudomìøice.  

 
 

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY P&ÍSTUPU %I POSKYTNUTÍ ZD K SAMOSTATNÝM 
P&ÍLOHÁM ZD  

 
7.1. Zadávací dokumentace je tvoøena touto výzvou a jejími pøílohami.  
Zadávací dokumentace obsahuje:  
· obchodní a technické podmínky;  
· po�adavky na prokázání splnìní zpùsobilosti a technické kvalifikace;  
· po�adavek na zpùsob zpracování nabídkové ceny;  
· podmínky a po�adavky na zpracování nabídky;  
· zpùsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií;  
· projektovou dokumentaci zpracovanou do podrobností, které specifikují pøedmìt VZ v rozsahu 

nezbytném pro zpracování nabídky;  
· soupis dodávek a slu�eb s výkazem výmìr.  
 
7.2. Podmínky p"ístupu #i poskytnutí zadávací dokumentace 
Kompletní zadávací dokumentace byla uveøejnìna a je ke sta�ení na profilu zadavatele, a na www 
stránkách obce Sudomìøice. Listinná forma zadávací a projektové dokumentace nebude poskytnuta.  
 
Adresy domén:   
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00285331  
https://www.obecsudomerice.cz/dokument-kategorie/verejne-zakazky/  
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8. PO�ADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN'NÍ KVALIFIKACE  

 
8.1. Obecné podmínky ke spln!ní kvalifikace  
Dodavatel je povinen nejpozdìji do lhùty pro podání nabídky prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným 
pro plnìní této veøejné zakázky je dodavatel, který splní:  

a) základní zpùsobilost,  
b) profesní zpùsobilost,  
c) technické kvalifikaèní pøedpoklady.  

 
8.2. Základní zp$sobilost  
Zadavatel po�aduje splnìní základní zpùsobilosti p"edlo�ením %estného prohlá�ení (viz pøíloha è. 4 
této ZD), �e dodavatel splòuje pøíslu�nou základní zpùsobilost po�adovanou veøejným zadavatelem. 
 
Zp$sobilým není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pøed zahájením zadávacího øízení pravomocnì 
odsouzen pro trestný èin k zákonu nebo obdobný trestný èin podle právního øádu zemì sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepøihlí�í, 
b) má v Èeské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daòový nedoplatek, 
c) má v Èeské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veøejné zdravotní poji�tìní, 
d) má v Èeské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti,  
e) je v likvidaci, proti nìmu� bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vùèi nìmu� byla naøízena nucená správa 
podle jiného právního pøedpisu nebo v obdobné situaci podle právního øádu zemì sídla dodavatele. 
 
8.3. Obnovení základní zp$sobilosti dodavatele  
8.3.1. Podmínky obnovení základní zp$sobilosti 
Úèastník zadávacího øízení mù�e prokázat, �e i pøes nesplnìní základní zpùsobilosti obnovil svou 
zpùsobilost k úèasti v zadávacím øízení, pokud v prùbìhu zadávacího øízení zadavateli dolo�í, �e pøijal 
dostateèná nápravná opatøení. 
8.3.2. Lh$ta pro obnovení základní zp$sobilosti 
Obnovení základní zpùsobilosti je mo�né kdykoliv v prùbìhu zadávacího øízení a dodavatel pøedkládá, 
informace a doklady o provedených nápravných opatøeních zadavateli bez vyzvání.  
8.3.3. D$sledky obnovení základní zp$sobilosti 
Zadavatel u pøedlo�ených dokladù a informací posoudí, zda pøijatá nápravná opatøení dodavatele 
pova�uje za dostateèná k obnovení zpùsobilosti dodavatele. Pokud zadavatel dospìje k závìru, 
�e zpùsobilost úèastníka zadávacího øízení byla obnovena, ze zadávacího øízení jej nevylouèí nebo 
pøedchozí vylouèení úèastníka zadávacího øízení zru�í. 
 
8.4. Profesní zp$sobilost  
Dodavatel prokazuje splnìní profesní zpùsobilosti ve vztahu k Èeské republice p"edlo�ením prosté 
kopie výpisu z obchodního rejst"íku nebo jiné obdobné evidence (napø. �ivnostenského listu èi výpisu 
z �ivnostenského rejstøíku), pokud jiný právní pøedpis zápis do takové evidence vy�aduje, pøièem� 
obsah pøedmìtu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícímu pøedmìtu této veøejné zakázky.  
 
V pøípadì spoleèné úèasti dodavatelù prokazuje profesní zpùsobilosti ka�dý dodavatel samostatnì. 
Doklady podle odstavce 8.4 této ZD dodavatel nemusí pøedlo�it, pokud právní pøedpisy v zemi jeho 
sídla obdobnou profesní zpùsobilost nevy�adují.  
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8.5. Prokázání technických kvalifika#ních p"edpoklad$  
Zadavatel po�aduje prokázání technických kvalifikaèních pøedpokladù. 
 
8.5.1. Technické kvalifikaèní pøedpoklady proká�e dodavatel:  
pøedlo�ením seznamu slu�eb provedených dodavatelem v posledních 5 letech pøed zahájením 
zadávacího øízení (dále jen �seznam�), vèetnì uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele.  
 
Reference slu�eb provedených dodavatelem:  
minimálnì 3 zakázky na slu�by odpovídající pøedmìtu veøejné zakázky, kde pøedmìtem byla výsadba 
obdobného charakteru a rozsahu o min. hodnotì 300 000,00 Kè bez DPH ka�dé z nich.  
 
Seznam slu�eb mù�e dodavatel zpracovat podle pøedlohy, je� tvoøí Pøílohu è. 5 této zadávací 
dokumentace. Pokud dodavatel pou�ije jinou pøedlohu, ne� zadavatelem pøedepsanou, potom 
dodavatelem pøedlo�ený seznam slu�eb musí obsahovat v�echny údaje, které zadavatel v Pøíloze è. 5 
ZD vymezil. Ze seznamu slu�eb provedených dodavatelem musí jednoznaènì vyplývat, �e dodavatel 
v uvedeném období provedl min. 3 slu�by obdobného charakteru a rozsahu dle uvedené reference 
tohoto odst. 8.5.1.  
 
Poznámka 1: Zadavatel m �e!po!ú"astníkovi!po�adovat!dal�í!doklady,!ze!kterých! lze!#ádn$!posoudit!
obsah ú"astníkem!prokazovaných!kvalifika"ních!p#edpoklad . 
Poznámka 2: Dodavatel v seznamu! referen"ních! zakázek! uvede! kontakty! na! osoby! zadavatele!
(objednatele),!u!kterých!m �e!zadavatel!dodavatelem uvedené!informace!ov$#it. 
 
8.5.2. Technické kvalifikaèní pøedpoklady proká�e dodavatel:  
p"edlo�ením osv!d#ení o odborné kvalifikaci vztahující se k po�adovaným dodávkám nebo slu�bám, 
a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky a slu�by poskytovat, tak ve vztahu k jejich 
vedoucím pracovníkùm.   
 
Zadavatel stanovil minimální po�adavky na odbornou kvalifikaci osoby provádìjící odborné práce takto:  
osvìdèení o odborné zpùsobilosti � certifikát arboristy, nebo vysoko�kolské èi støedo�kolské vzdìlání 
v oboru arboristika èi sadovnictví, pøíp. jiné vysoko�kolské èi støedo�kolské vzdìlání s dolo�ením 
absolvování vyuèovaného pøedmìtu arboristika èi sadovnictví. 
 
Tento technický kvalifikaèní pøedpoklad splòuje dodavatel, který pøedlo�í prosté kopie osv!d#ení 
o odborné zp$sobilosti.  
 
Pokud není dodavatel z objektivních dùvodù schopen prokázat splnìní technických kvalifikaèních 
pøedpokladù stanoveným zpùsobem, je oprávnìn je prokázat i jinými rovnocennými doklady pokud 
je zadavatel z objektivních dùvodù neodmítne.  
 
8.6. Pln!ní ve"ejné zakázky v p"ípad! spole#né ú#asti dodavatel$  
Podává-li nabídku a prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelù spoleènì, pak: 
a) základní zpùsobilost musí prokázat ka�dý dodavatel spoleèné nabídky samostatnì, 
b) profesní zpùsobilost (výpis z obchodního rejstøíku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
pøedpis zápis do takové evidence vy�aduje) musí prokázat ka�dý dodavatel spoleèné nabídky 
samostatnì, 
c) ostatní kritéria profesní zpùsobilosti, musí v�dy prokázat alespoò jeden z dodavatelù spoleèné 
nabídky, pøièem� ka�dý z po�adavkù zadavatele mù�e prokázat jiný dodavatel, 
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d) technickou kvalifikaci musí prokázat v�dy nejménì jeden z dodavatelù, a to tak, �e alespoò jeden 
z dodavatelù spoleèné nabídky prokazuje èást své chybìjící kvalifikace v po�adovaném finanèním 
objemu.  
 
V pøípadì, �e má být pøedmìt zakázky plnìn spoleènì nìkolika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni 
pøedlo�it zadavateli souèasnì s doklady prokazujícími splnìní kvalifikaèních pøedpokladù smlouvu, 
ve které je obsa�en závazek, �e v�ichni tito dodavatelé budou vùèi zadavateli a tøetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahù vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni spoleènì a nerozdílnì, 
a to po celou dobu plnìní zakázky i po dobu trvání jiných závazkù vyplývajících ze zakázky.  
 
8.7. Prokazování kvalifikace prost"ednictvím jiné osoby  
Prokazuje-li dodavatel èást své kvalifikace èi zpùsobilosti prostøednictvím jiné osoby, pak je povinen 
v rámci dokladù, kterými prokazuje svoji kvalifikaci pøedlo�it pro ka�dou takovou jinou osobu: 
a) doklady prokazující splnìní profesní zpùsobilosti (výpis z obchodního rejstøíku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní pøedpis zápis do takové evidence vy�aduje) pro tuto jinou osobu, 
b) doklady prokazující splnìní chybìjící èásti kvalifikace prostøednictvím jiné osoby, 
c) doklady (èestné prohlá�ení) o splnìní základní zpùsobilosti podle èl. 8 odst. 8.2 jinou osobou a 
d) minimálnì jednostranný závazek ze strany jiné osoby, z nìho� vyplývá závazek k poskytnutí plnìní 
èásti veøejné zakázky jiné osoby èi k poskytnutí vìcí èi práv, s nimi� bude dodavatel oprávnìn 
disponovat v rámci plnìní veøejné zakázky, a to alespoò v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal 
splnìní zpùsobilosti nebo technické kvalifikace za dodavatele.  
 
Obsahem písemného závazku jiné osoby musí být spoleèná a nerozdílná odpovìdnost této osoby za 
plnìní zakázky spoleènì s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel prostøednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a pøedkládá doklady (èestné prohlá�ení) dle èl. 8 odst. 8.2 vztahující se k jiné osobì, musí písemný 
závazek obsahovat, �e jiná osoba bude vykonávat práce èi slu�by, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. Dodavatel není oprávnìn prostøednictvím jiné osoby prokázat splnìní kvalifikace 
dle èl. 8 odst. 8.4.  
 
Dodavatel v nabídce uvede, jakou èást zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. Dodavatel uvede 
seznam jiných osob podílejících se na plnìní pøedmìtu zakázky, prostøednictvím kterých prokazuje 
nìkterý z kvalifikaèních pøedpokladù. Seznam bude obsahovat název (obchodní jméno) jiné osoby, 
základní identifikaèní údaje, rozsah jeho oprávnìní k podnikání a pøehled vìcného a procentuálního 
rozsahu plnìní, kterým se jiná osoba bude podílet na realizaci pøedmìtu veøejné zakázky.  
 
Poznámka:! 
Písemný!závazek!musí!být!dostate"n$!konkrétní,! tak!aby!dokládal! reálnou!míru! jiné!osoby!na!pln$ní!
ve#ejné!zakázky!(tj.!musí!být!zejména!uvedeno,!jaké!pln$ní!ur"ené!k pln$ní!ve#ejné!zakázky!jiná!osoba!
poskytne a v jakém!rozsahu),!tak,!aby!mohl!zadavatel!posoudit,!zda!skute"n$!podíl!jiné!osoby!na!pln$ní!
zakázky!odpovídá!rozsahu,!v jakém!tato!osoba!prokázala!za!dodavatele!kvalifikaci.  
 
8.8. Spole#né prokazování kvalifikace  
Zadavatel v rámci zadávací dokumentace nestanoví �ádné bli��í vymezení pravidel. Má se za to, 
�e v pøípadì spoleèné úèasti dodavatelù nebo prokázání kvalifikace prostøednictvím jiné osoby, 
prokazují kvalifikaci spoleènì. Spoleèné prokázání znamená, �e je rozhodující souèet kvalifikace 
jednotlivých dodavatelù, kteøí se úèastní zadávacího øízení spoleènì. Postaèujícím tedy je prokázání 
splnìní kvalifikace tøeba jen jedním z tìchto dodavatelù.  
 
 
 



Stránka 10 z 17 

 

8.9. Vyu�ití poddodavatele  
Dodavatel v nabídce uvede, jakou èást veøejné zakázky má v úmyslu plnit prostøednictvím 
poddodavatelù. Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelù, bude na úèastníka 
pohlí�eno tak, �e pøi realizaci nevyu�ije poddodavatele. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
øízení, nesmí být souèasnì osobou, jejím� prostøednictvím jiný dodavatel v tomté� zadávacím øízení 
prokazuje kvalifikaci.  
 
Zadavatel vylouèí úèastníka zadávacího øízení, který podal více nabídek samostatnì nebo spoleènì 
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a souèasnì je osobou, jejím� prostøednictvím jiný úèastník 
zadávacího øízení v tomté� zadávacím øízení prokazuje kvalifikaci. 
 
8.10. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel$ 
Dodavatel mù�e k prokázání kvalifikace pøedlo�it výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù vydaný 
provozovatelem seznamu, který nahrazuje prokázání splnìní základní zpùsobilosti. Tento výpis 
nahrazuje rovnì� prokázání profesní zpùsobilosti v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelù prokazují splnìní kritérií profesní zpùsobilosti. Profesní zpùsobilost 
dodavatele, která není prokázána výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù, musí být dolo�ena 
samostatným dokladem. Zadavatel nepøijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù, na kterém je 
vyznaèeno zahájení øízení o zmìnì údajù nebo o vyøazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelù. Shodnì jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù mù�e dodavatel prokázat 
kvalifikaci osvìdèením, které pochází z jiného èlenského státu Evropské unie, v nìm� má dodavatel 
sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù.  
 
8.11. Prokazování kvalifikace certifikátem 
Kvalifikaci dodavatele lze prokázat i platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému 
certifikovaných dodavatelù. Má se za to, �e dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném 
na certifikátu. Shodnì jako certifikátem mù�e dodavatel prokázat kvalifikaci osvìdèením, které pochází 
z jiného èlenského státu Evropské unie, v nìm� má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelù. Kvalifikaèní pøedpoklady, které nejsou 
prokázány certifikátem, musí být dolo�eny samostatným dokladem podle zadávacích podmínek. 
 
8.12. Stá"í vybraných doklad$  
Doklady prokazující základní zpùsobilost a profesní zpùsobilost musí prokazovat splnìní po�adovaného 
kritéria zpùsobilosti nejpozdìji v dobì 3 m!síc$ pøede dnem podání nabídky. Ve�keré dokládané údaje 
týkající se dodavatele, se musí vztahovat výhradnì k osobì dodavatele se souèasným identifikaèním 
èíslem nebo k osobì, která byla právním pøedchùdcem dodavatele a její� ve�keré závazky pøevzal 
dodavatel.  
 

8.13. Ostatní ujednání 
8.13.1. Zadavatel si vyhrazuje právo po�adovat po dodavateli, aby písemnì objasnil pøedlo�ené 
informace èi doklady nebo pøedlo�il dal�í dodateèné informace èi doklady prokazující splnìní 
kvalifikace.  
 
8.13.2. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavøena Smlouva o dílo, m$�e být p"ed její uzav"ení 
zadavatelem vyzván k pøedlo�ení originálu nebo úøednì ovìøené kopie dokladù prokazujících splnìní 
kvalifikace. Pokud zadavatel ode�le vybranému dodavateli výzvu k pøedlo�ení dokladù a vybraný 
dodavatel po�adované doklady ve stanovené lhùtì nepøedlo�í, bude zadavatel v souladu se zásadou 
pøimìøenosti posuzovat skuteènosti a dùvody, proè vybraný dodavatel otálí s uzavøením smlouvy 
na plnìní veøejné zakázky. Zadavatel v takovém pøípadì mù�e vylouèit úèastníka ze zadávacího øízení.  
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8.14. Zm!ny kvalifikace ú#astníka zadávacího "ízení 
Pokud po pøedlo�ení dokladù nebo prohlá�ení o kvalifikaci dojde v prùbìhu zadávacího øízení ke zmìnì 
kvalifikace úèastníka zadávacího øízení, je úèastník zadávacího øízení povinen tuto zmìnu zadavateli 
do 5 pracovních dnù oznámit a do 10 pracovních dnù od oznámení této zmìny pøedlo�it nové doklady 
nebo prohlá�ení ke kvalifikaci.  
 
8.15. Upozorn!ní  
Pokud není dodavatel z objektivních dùvodù schopen prokázat splnìní technických kvalifikaèních 
pøedpokladù stanoveným zpùsobem, je oprávnìn je prokázat i jinými rovnocennými doklady pokud 
je veøejný zadavatel z objektivních dùvodù neodmítne. Neproká�e-li dodavatel splnìní kvalifikace, mù�e 
být vylouèen z úèasti v zadávacím øízení. Zadavatel bezodkladnì písemnì oznámí dodavateli své 
rozhodnutí o jeho vylouèení z úèasti v zadávacím øízení s uvedením dùvodu. 
 
 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formì návrhu Smlouvy o dílo (dále jen �smlouvy�). Úèastníci 
do tìchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 
vlastní identifikaèní údaje, cenu a pøípadné dal�í údaje, jejich� doplnìní text obchodních podmínek 
pøedpokládá) a takto doplnìné obchodní podmínky pøedlo�í jako svùj návrh smlouvy na plnìní veøejné 
zakázky, co� znamená, �e tento návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávnìnou jednat jménem 
úèastníka èi za úèastníka. K tomuto návrhu smlouvy budou pøipojeny její pøílohy.  
 
 

10. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 
10.1. Projektová dokumentace 
Dílo, které je pøedmìtem plnìní veøejné zakázky, bude provedeno v souladu s pøilo�enou:   

 

· Projektovou dokumentací zpracovanou spoleèností Mgr. Petr Kulí�ek, se sídlem Kostelecké Horky 
è. p. 28, PSÈ 51741, IÈ: 68509065 (Pøíloha è. 1 této ZD).  

· Výkazem výmìr (Soupisem dodávek a slu�eb, Pøíloha è. 2 této ZD), resp. návrhem Smlouvy o dílo, 
je� jsou jako pøílohy nedílnou souèástí zadávací dokumentace. 

 
Souèástí PD je soupis dodávek a slu�eb (pøíloha è. 2 této ZD).  
 
Pøi oceòování nabídky a pøi provádìní díla dle PD Úèastník ani Zadavatel nepøihlí�ejí k odkazùm PD 
na konkrétní výrobky èi slu�by anebo ceny, které byly uvedeny v PD. Tam, kde PD na konkrétní výrobky 
èi slu�by odkazuje, je tìmito výrobky èi slu�bami tøeba rozumìt výrobky èi slu�by, je� jsou v souladu 
s PD a touto zadávací dokumentací zpùsobilé naplnit úèel veøejné zakázky a kvalitativní standardy 
po�adované PD resp. ZD. Zadavatel umo�òuje do nabídky uvést i jiné kvalitativnì rovnocenné øe�ení, 
pøi splnìní pøedepsaných po�adavkù PD resp. ZD. Výrobky, jejich� obchodní název Úèastník uvede ve 
smlouvì resp. v Pøíloze è. 1 smlouvy - nabídkový rozpoèet sestavený na základì soupisu, musí 
splòovat parametry stanovené zadávací dokumentací, resp. PD.  
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11. NABÍDKOVÁ CENA 

 
Po�adavek na zp$sob zpracování nabídkové ceny 
Zadavatel po�aduje øádnì a úplnì vyplnit návrh Smlouvy o dílo (Pøíloha è. 3 této ZD). Nabídková cena 
bude uvedena zvlá�� bez DPH a s DPH, vèetnì uvedení jednotlivých sazeb DPH. K pøípadným chybám 
v sazbì DPH se pozdìji nepøihlí�í. Po uzavøení Smlouvy o dílo se uvedená cena bude pova�ovat 
za koneènou, pozdìj�í navy�ování v prùbìhu platnosti smlouvy se nepøipou�tí.  
 
Úèastníci dále vyplní cenové údaje v soupisu dodávek a slu�eb. Ocenìný soupis dodávek a slu�eb, 
resp. nabídkový rozpoèet se stane pøílohou è. 1 Smlouvy o dílo.  
 
Úèastník není oprávnìn mìnit rozsah ani obsah polo�ek soupisu dodávek a slu�eb. Vedlej�í a ostatní 
náklady budou zahrnuté v pøíslu�ných, k tomu urèených polo�kách soupisu.  
 
Úèastník je povinen ocenit ve�keré polo�ky soupisu dodávek a slu�eb. �ádná z polo�ek nesmí být nijak 
upravována. Nabídková cena musí odpovídat souètu v�ech polo�ek nabídkového rozpoètu.  
 
Úèastník je povinen do ceny plnìní zahrnout v�echny náklady èi poplatky a dal�í výdaje, které mu pøi 
realizaci veøejné zakázky dle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. Souèástí 
nabídkové ceny musí být ve�keré plnìní. Nepøipou�tí se rozpou�tìní nákladù do jiných polo�ek.  
 

 

12. HODNOTÍCÍ KRITERIUM A ZP*SOB HODNOCENÍ NABÍDKY  

 
12.1. Hodnotící kritérium  
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí 
na základì nejni��í nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v K# v#etn! DPH 
uvedená v nabídce ve Smlouv! o dílo. 
 
12.2. Váha kritéria 
Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek, je jeho váha 100+. 
 
12.3. Zp$sob hodnocení  
Vý�e nabídkové ceny musí obsahovat ve�keré náklady úèastníka, nutné k øádné realizaci díla 
a oèekávaný vývoj cen k datu pøedání díla. Musí být uvedena celková cena za pøedmìt plnìní 
vèetnì DPH.  
 
Zadavatel pova�uje za nejvýhodnìj�í takovou nabídku, která bude mít nejni��í nabídkovou cenu 
v K# v#etn! DPH.  
 
Nabídky budou takto seøazeny od nejvýhodnìj�í po nejménì výhodnou nabídku, tedy od nejni��í 
nabídkové ceny v Kè vèetnì DPH po nejvy��í.  
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13. PODMÍNKY A PO�ADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

 
13.1. Zp$sob zpracování a podání nabídek  
Úèastník zpracuje nabídku písemnì v listinné formì, a to v èeském jazyce v souladu s po�adavky 
zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.  
 
V�echny listy nabídky budou oèíslovány vzestupnou kontinuální øadou a navzájem pevnì spojeny 
èi se�ity tak, aby byly dostateènì zabezpeèeny pøed jejich vyjmutím z nabídky.  
 
Ka�dá nabídka bude zpracována takovým zpùsobem, aby byla øádnì èitelná, bez �krtu a pøepisù, které 
by zadavatele mohly uvést v omyl. 
 
13.2. Forma nabídky 
Dodavatel je oprávnìn pøedlo�it pouze jedinou nabídku k veøejné zakázce. Zadavatel nepøipou�tí 
pøedlo�ení více variant v rámci nabídky � nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vylouèena 
ze zadávacího øízení.  
 
Úèastník pøedlo�í nabídku v písemné podob! a dále v elektronické podob! na CD, a to v obecnì 
roz�íøených a dostupných formátech (zejm. PDF, MS Word, MS Excel). Doporuèená forma zpracování 
nabídky: krou�ková nebo obdobná vazba, vpøedu s obsahem obsa�ených materiálù (nikoliv volné listy) 
opatøená plombou èi peèetí.  
 
Zadavatel vyluèuje podání nabídky v elektronické podobì.  
 
13.3. Obsah nabídky 
Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a nále�itosti v následujícím poøadí:  

a) øádné identifikaèní údaje úèastníka, vèetnì identifikaèních údajù poddodavatelù,  
b) obsah nabídky s uvedením èísel stran a kapitol nabídky, vèetnì seznamu pøíloh a informace 

o celkovém poètu listù nabídky,  
c) doklady prokazující splnìní zpùsobilosti a kvalifikaèních pøedpokladù,  
d) závazný návrh Smlouvy o dílo (pøíloha è. 3 ZD),  
e) Ocenìný soupis � nabídkový rozpoèet.  

 
Pozn.: Ocenìný soupis � nabídkový rozpoèet � dolo�en jako pøíloha è. 1 Smlouvy o dílo. 
 
Po�adované dokumenty musí být podepsány osobou oprávn!nou (osobami oprávn!nými) jednat 
jménem dodavatele podle výpisu z obchodního rejst"íku #i jiné obdobné evidence nebo osobou 
oprávn!nou (osobami oprávn!nými) k podpisu dodavatelem.  
 
V pøípadì, �e je nabídka podepsána zástupcem uchazeèe, po�aduje zadavatel z dùvodu právní jistoty, 
aby uchazeè v nabídce uvedl, resp. dolo�il právní titul zastoupení (plná moc, vedoucí organizaèní 
slo�ky, povìøení apod.), nevyplývá-li právní dùvod z jiných pøedlo�ených dokumentù (napø. prokura 
z výpisu z obchodního rejstøíku). 
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14. LH*TA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LH*TA 

 
14.1 Lh$ta pro podání nabídek 
Lhùta pro podání nabídek konèí: 31. 10. 2019 v 15:00 hodin  
 
14.2. Místo pro podání nabídek:  
 
Nabídka bude zadavateli:  

- pøedlo�ena v jednom originálním vyhotovení v listinné formì, v uzavøené obálce oznaèené slovy 
�NEOTVÍRAT� a oznaèená názvem veøejné zakázky �Protierozní vegeta#ní pásy v k. ú 
Sudom!"ice� 

- bude podepsána osobou/osobami oprávnìnými za úèastníka jednat a podepisovat,   
- bude oznaèena adresou, na ni� je mo�né zaslat úèastníkovi pøípadné oznámení o tom, �e jeho 

nabídka byla podána po uplynutí lhùty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí 
lhùty pro podání nabídek se pohlí�í, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladnì vyrozumí 
dodavatele o tom, �e jeho nabídka byla podána po uplynutí lhùty pro podání nabídek.  

- zaslaná po�tou na adresu obecního úøadu:  
Obec Sudom!"ice, #. p. 322, Sudom!"ice, PS% 696 66  

- nebo osobnì pøedána na podatelnu  
Obec Sudomìøice, è. p. 322, Sudomìøice, PSÈ 696 66,  
 
v ú"edních hodinách obecního ú"adu 
 
Pondìlí:  7:00 � 12:00, 13:00 � 16:00 
Úterý:       7:00 � 12:00, 13:00 � 15:00 
Støeda:    7:00 � 12:00, 13:00 � 17:00 
Ètvrtek:   7:00 � 12:00, 13:00 � 15:00 
Pátek:      7:00 � 12:00, 13:00 � 13:30 

 
Obálka bude zabezpeèena proti manipulaci, zalepena tak, aby pøi bì�né manipulaci nedo�lo k jejímu 
otevøení. Pøelep obálky, bude opatøen na dvou místech razítkem, pøípadnì podpisem.  
 

14.3. Datum a #as otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbyteèného odkladu po uplynutí lhùty pro podání nabídek 
dne 31. 10. 2019 od 15:05 hodin v zasedací místnosti obecního úøadu, Sudomìøice, è. p. 322, 
Sudomìøice, PSÈ 696 66.  
 
Otevírání nabídek jsou oprávnìni se úèastnit v�ichni úèastníci (jedna osoba za úèastníka, která se 
proká�e plnou mocí èi povìøením, nejde-li o statutární orgán úèastníka èi jeho èlena), kteøí podali 
nabídku ve lhùtì pro podání nabídek.  
 
14.4. Zadávací lh$ta 
Zadávací lhùta (lhùta, po kterou jsou úèastníci svou nabídkou vázáni) èiní 90 kalendáøních dnù a zaèíná 
bì�et okam�ikem skonèení lhùty pro podání nabídek.  
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15.  VYSV'TLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE   

 
Úèastníkùm zadávacího øízení je doporuèeno podrobnì prostudovat zadávací dokumentaci vèetnì 
v�ech jejích pøíloh a ve lhùtì pro dodateèné informace k zadávacím podmínkám si vyjasnit se 
zadavatelem pøípadné nejasnosti v zadávacích podmínkách. Zadavatel poskytne vysvìtlení zadávací 
dokumentace na základì písemné �ádosti, podanou prostøednictvím elektronické e-mailové po�ty.  
 
�ádost o poskytnutí dodateèné informace k zadávacím podmínkám, podaná prostøednictvím 
elektronické e-mailové po�ty, musí mít v pøedmìtu e-mailu uvedeno �Protierozní vegetaèní pásy v k. ú 
Sudomìøice� a musí být doruèena na kontaktní elektronické adresy:  
 
e-mail: kapickova.e@seznam.cz (Mgr. Bc. Eli�ka �ebestová)  
e-mail: pd.drabek@hotmail.com (MgA. Petr Drábek) 
 
Vysvìtlení zadávací dokumentace vèetnì pøesného znìní �ádosti budou souèasnì poskytnuty v�em 
dodavatelùm (úèastníkùm), kteøí po�ádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo zaslali písemnou 
�ádost o vysvìtlení. Zadavatel v�dy uveøejní vysvìtlení zadávací dokumentace vèetnì pøesného znìní 
�ádosti stejným zpùsobem, jakým uveøejnil zadávací dokumentaci. Zadavatel v rámci vysvìtlení 
zadávací dokumentace neuvede název subjektu, který �ádost o vysvìtlení podal.  
 

Ve�keré informace k zadávací dokumentaci zadavatel v�dy uveøejní na profilu zadavatele, 
a prostøednictvím internetového modulu na www stránkách obce Sudomìøice.  
 
Adresy domén:   
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00285331,  
https://www.obecsudomerice.cz/dokument-kategorie/verejne-zakazky/. 
 
 

16. JINÉ PO�ADAVKY ZADAVATELE NA PLN'NÍ VE&EJNÉ ZAKÁZKY 

 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých èástech této zadávací dokumentace a v pøílohách zadávací 
dokumentace vymezují závazné po�adavky zadavatele na plnìní veøejné zakázky. Tyto po�adavky 
je dodavatel povinen plnì a bezvýhradnì respektovat pøi zpracování své nabídky. Neakceptování 
po�adavkù zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude pova�ováno za nesplnìní 
zadávacích podmínek s následkem vylouèení úèastníka ze zadávacího øízení.  
 
Hodnotící komise 
Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky 
z hlediska splnìní po�adavkù zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka, která pøi 
posuzování nebude splòovat uvedené po�adavky zadavatele, mù�e být posouzena jako nesplnìní 
po�adavkù zadavatele, a z výbìrového øízení vylouèena. Zadavatel si vyhrazuje právo, 
�e pro posouzení zpùsobilosti kvalifikace dodavatelù a hodnocení nabídek mù�e povìøit zvlá�tní komisi.  
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17. DAL�Í PODMÍNKY ZADAVATELE 

 
17.1. Zadavatel si vyhrazuje právo: 
a) zru�it výbìrové øízení této veøejné zakázky, èi odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, 

z dùvodu, �e dotace na poøízení pøedmìtu plnìní této veøejné zakázky nebude pøidìlena (viz také 
èl. 1 odst. 1.2 této ZD)  

b) zru�it výbìrové øízení i bez udání dùvodu; 
c) nevybrat �ádnou nabídku;  
d) hodnotit nabídky neveøejnì;  
e) vylouèit uchazeèe, jeho� nabídka nebude splòovat podmínky stanovené touto ZD; 
f) vylouèit uchazeèe, který je dlu�níkem zadavatele z jakéhokoliv právního titulu; 
g) zmìnit, upøesnit nebo doplnit podmínky této ZD shodnì pro v�echny uchazeèe; 
h) ponechat si pøedlo�ené nabídky a doprovodné materiály; 
i) pøed podpisem smlouvy ovìøit informace uvedené uchazeèem ve vítìzné nabídce, popøípadì 

po�ádat o jejich upøesnìní; 
j) zveøejnit na profilu zadavatele a na webových stránkách obce Sudomìøice v modulu veøejných 

zakázek oznámení o vylouèení uchazeèe ze zadávacího øízení; 
k) zveøejnit na profilu zadavatele a na webových stránkách obce Sudomìøice v modulu veøejných 

zakázek oznámení o výsledku zadávacího øízení. 
 
17.2. Dodavatel: 
a) je povinen akceptovat návrh smlouvy v pøedlo�eném znìní; 
b) nemá nárok na náhradu nákladù spojených se zasláním a vypracováním nabídky ani u�lého zisku. 
 
17.3. Ostatní podmínky: 
a) splnìním podmínek nevzniká dodavateli nárok pro pøijetí nabídky ani nárok na uzavøení smlouvy; 
b) nabídky, které budou doruèeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny; 
c) zadavatel nemá povinnost informovat písemnì dodavatele o tom, �e jeho nabídka byla vyøazena; 
d) dodavatel je povinen ohlásit zadavateli zmìny, které nastaly po podání nabídky, a které se týkají 

údajù po�adovaných zadavatelem; 
e) dodavatel bude respektovat pokyny zadavatele pøi stanovení postupu prací; 
f) oznámení o výbìru nejvhodnìj�í nabídky bude uveøejnìno prostøednictvím internetových stránek 

obce Sudomìøice v sekci �Veøejné zakázky� a na profilu zadavatele. V takovém pøípadì se 
oznámení o výbìru nejvhodnìj�í nabídky bude pova�ovat za doruèené v�em dotèeným zájemcùm 
a v�em dotèeným uchazeèùm okam�ikem uveøejnìní na profilu zadavatele a na internetových 
stránkách obce Sudomìøice;  

g) dodavatel podáním nabídky udìluje zadavateli svùj výslovný souhlas se zveøejnìním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z pøíslu�ných právních pøedpisù (zejména zák. 
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù);  

h) zadavatel upozoròuje úèastníky, �e v souladu s pravidly OP�P bude po výbìru dodavatele 
(pøed podpisem smlouvy) podrobena dokumentace a prùbìh výbìrového øízení kontrole ze strany 
øídícího orgánu OP�P.  

 
 
 
 
 
 
 
 




