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1. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZEN / VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

Toto oznámení o zahájení výběrového řízení / výzva k podání nabídky (dále též jen „oznámení 
výběrového řízení“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele vymezujících 
předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Oznámení o zahájení 
výběrového řízení je souhrnem vybraných požadavků zadavatele nikoliv však konečným souhrnem 
veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, předpisů a legislativy. Dodavatel se musí 
při zpracování své nabídky vždy řídit požadavky obsaženými v oznámení o zahájení výběrového řízení 
a také ustanoveními příslušných obecně závazných norem a předpisů.  

Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako 
„uchazeč“ nebo „dodavatel“, Obec Zdobnice, vyhlašující zadání této zakázky je označována jako 
„zadavatel“.  

Zadavatel se rozhodl obdobně s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném 
znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým 
řízením osobou níže uvedeného zmocněnce. Zmocněnci zadavatele dále není uděleno zmocnění k 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zadání zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, 
zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. 

Zmocněnec postupuje takovým způsobem, aby nedocházelo ke střetu zájmů obdobně podle § 44 
zákona, a může tak být zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu výběrového 
řízení.  

Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ayming Česká republika s.r.o. 

IČ:   24287768  
DIČ:  CZ 24287768  
Sídlo:  Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 
 
Kontaktní osoba Mgr. Anna Hujová 
Telefon, fax:   +420 775 556 663 
E-mail:   ahujova@ayming.com 

Adresa profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zdobnice 

Oznámení o zahájení výběrového řízení se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr 
zadání zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům. 

Jsou-li v oznámení o zahájení výběrového řízení nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní technické 
nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Zadavatel deklaruje, že 
umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud je 
uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu. 

2. POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Uchazeč má právo písemně požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Dotazy doručené po této lhůtě nemusí být z důvodu zachování rovných 
příležitostí zodpovězeny. 
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V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace 
poskytovány telefonicky.  

Kontaktní adresou pro případné upřesňující dotazy je e-mailová adresa a/nebo adresa sídla pověřené 
osoby uvedené na straně 1 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení.  

Dodatečné informace a případné související dokumenty, včetně přesného znění žádosti (požadavku), 
budou odeslány současně všem doposud známým uchazečům, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. 

Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti dodavatele. V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování 
nabídky, poskytne je neprodleně všem doposud známým uchazečům. 

3. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče ve výběrovém řízení je splnění kvalifikace. Kvalifikovaným 
pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů: 

3.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

Splnění základní způsobilosti prokáže uchazeč předložením podepsaného čestného prohlášení, že ke 
dni podání nabídky uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu čestného prohlášení. 

Čestné prohlášení, jehož závazný vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto oznámení o zahájení výběrového 
řízení, bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci (či jiného obdobného dokumentu), musí 
být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci (či jiného obdobného dokumentu) 
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Zadavatel má právo vyžadovat doložení originálů či ověřených kopií úředních dokumentů prokazujících 
splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu čestného prohlášení, případně čestné 
prohlášení podepsané všemi členy statutárního orgánu od vybraného dodavatele před podpisem 
smlouvy na plnění zakázky. 

3.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke 
dni podání nabídky, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. 
např. výpis z živnostenského rejstříku apod.). 

Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii.  

Zadavatel má právo vyžádat si předložení originálů či ověřených kopií dokumentů od vybraného 
uchazeče před podpisem smlouvy na plnění zakázky. 
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3.3 TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

Splnění technické kvalifikace prokáže uchazeč předložením: 

a) seznamu alespoň 1 významné služby (tj. projekčních prací týkajících se visutých lávek, mostů 
či obdobných projektů) realizovaných uchazečem v posledních pěti letech. Aby byla reference 
akceptována, musí být každá referenční zakázka v hodnotě min. 300 000 Kč bez DPH. Uchazeč 
k referenční zakázce uvede předmět zakázky (stručný obsah), rozsah zakázky (cenu), dobu 
plnění a kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které bude možné ověřit řádné 
plnění, neboť zadavatel bude v případě pochybností reference dodavatelů ověřovat. Pro 
případný přepočet ceny referenčních zakázek v jiné měně bude použit kurz ČNB nebo ECB 
platný k okamžiku vystavení faktury za referenční zakázku.  

b) prosté kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (tj. autorizovaný projektant v oboru 
dopravních a mostních staveb) osoby, jež bude službu, která je předmětem této zakázky 
poskytovat 

Zadavatel má právo vyžádat si předložení originálů či ověřené kopie osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy na plnění zakázky. 

3.4 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE U ZAHRANIČNÍHO DODAVATELE 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem zakázky. 

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele určitý doklad nevydává, není zahraniční dodavatel povinen takový doklad předložit. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením 
jejich prostého překladu do českého jazyka. 

Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce. 

Zadavatel má právo vyžadovat doložení úředně ověřeného překladu dokumentů prokazující splnění 
kvalifikace do českého jazyka od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy na plnění zakázky. 

3.5 ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní a části profesní způsobilosti (dle 
kap. 3.1 a 3.2 a) tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení). 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. 

3.6 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované zadavatelem v bodě 3.2 b) a 
3.3 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení v plném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím poddodavatele. Poddodavatelem se rozumí osoba, 
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pomocí které má dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění 
zakázky určité věci či práva.  

V takovém případě požaduje zadavatel doložení právního vztahu mezi dodavatelem a 
poddodavatelem. Uchazeč předloží smlouvu uzavřenou s tímto poddodavatelem, z níž vyplývá závazek 
poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, 
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval kvalifikaci ve 
výběrovém řízení, je dodavatel povinen o této změně informovat zadavatele. Náhradní poddodavatel 
musí současně splňovat požadovanou kvalifikaci.   

3.7 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ PODÁNÍ SPOLEČNÉ NABÍDKY 

V případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění profesního 
kvalifikačního předpokladu dle bodu 3.2 a) oznámení o zahájení výběrového řízení v plném rozsahu. 
Splnění kvalifikace dle bodu 3.2 b) a 3.3 oznámení o zahájení výběrového řízení musí prokázat všichni 
dodavatelé společně. 

V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni 
předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je 
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 

3.8 DALŠÍ PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem 
vyřadí. 

Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů výše uvedených nebo předložení neplatného 
dokladu může být považováno za důvod k vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 

4. PŘESNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení dle vyhl. 62/2013 
Sb., přílohy č. 4 pro zdárné povolení stavby. Dále jsou předmětem zakázky tyto činnosti: 

 Zajištění inženýrské činnosti pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení. 

 Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

 Dále bude jako přípravné práce projektu nutné provést podrobné geodetické zaměření 

nástupní a výstupní části spolu s podrobným inženýrskogeologickým a hydrogeologickým 

průzkumem.  
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Podrobnější technickou dokumentaci a podklad k této zakázce tvoří příloha č. 4 a 5 tohoto oznámení.   

Součástí zakázky není úhrada správních poplatků vyměřené stavebním úřadem, tyto budou hrazeny 
zadavatelem. 

4.1 PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

Základní technické parametry: 

Podrobná technická specifikace je uvedena v dokumentaci, která tvoří Příloha č. 4 tohoto oznámení o 
zahájení výběrového řízení. 

Pokud toto oznámení o zahájení výběrového řízení nebo jeho přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě 
vždy použít pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu, 
že nabízený produkt v plném rozsahu splňuje požadavky zadavatele na požadované parametry a 
nezbytnou kvalitu takového produktu uvedené výše. 

Uchazeč ve své nabídce specifikuje jím v cenové nabídce použité materiály, technologie a zařízení, 
která budou splňovat technicky a kvalitativně navržená řešení uvedená v projektové dokumentaci. 

Dílčí plnění předmětu zakázky není možné. 

4.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Za součást dodávky jsou považovány a v nabídkové ceně musí být zohledněny veškeré náklady 
dodavatele na řádné splnění předmětu zakázky včetně: služeb a vyhotovení dokumentace nezbytné 
pro spojené územní a stavební řízení a dalších výdajů potřebných pro realizaci zakázky dle oznámení o 
zahájení výběrového řízení a jeho příloh vyplývajících z příloh oznámení o zahájení výběrového řízení, 
z obecně platných norem, legislativy a předpisů.  

Realizace zakázky musí být zcela v rozsahu dle oznámení o zahájení výběrového řízení. Vybraný 
uchazeč musí splnit veškeré požadavky uvedené v oznámení o zahájení výběrového řízení. Pokud není 
schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím 
poddodavatelů. Generální dodavatel nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky. 

5. OBSAH NABÍDKY 

5.1 NABÍDKOVÁ CENA  

Předpokládaná hodnota této zakázky je stanovena na 800 000 Kč bez DPH. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky vymezeného v 
tomto oznámení o zahájení výběrového řízení a jeho přílohách (viz zejména bod 4.2 oznámení o 
zahájení výběrového řízení a Příloha č. 4 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení „Projektová 
dokumentace“). Nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a nelze ji 
měnit, pokud to neumožňuje toto oznámení o zahájení výběrového řízení.  
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Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), v takovém případě bude cena včetně DPH 
částečně či úplně snížena nebo zvýšena předně podle účinné novely ZDPH. 

5.2 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena musí být zpracována (a následně plnění zakázky fakturováno) v českých korunách 
(CZK) a podložena kalkulací jednotlivých položek.  

Součástí nabídkové ceny nejsou správní poplatky vyměřené stavebním úřadem, tyto budou hrazeny 
zadavatelem. 

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 
tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení, a v návrhu smlouvy na plnění zakázky v členění: 
nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o zvláštním 
režimu DPH) a nabídková cena včetně DPH.  

Při otevírání obálek bude čtena nabídková cena z podepsaného návrhu smlouvy na plnění zakázky. 
V případě jakýchkoli rozporů v uvedené nabídkové ceně v nabídce uchazeče je zadavatel oprávněn 
takovou nabídku vyřadit z dalšího hodnocení. 

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného 
v oznámení o zahájení výběrového řízení.  

5.3 MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Místem plnění je sídlo obce na adrese:  

Obec Zdobnice 
Zdobnice 1 
516 01 Zdobnice 

5.4 TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Závazný termín splnění zakázky (tj. protokolární předání výstupů služby specifikované v bodě 4.1 
tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení) je 15 týdnů od podepsané smlouvy na plnění zakázky.  

Zadavatel preferuje co nejkratší dobu realizace zakázky. Nabízený závazný termín plnění zakázky je 
hodnotícím kritériem č. 2 „Termín plnění zakázky“. Z tohoto důvodu musí být termín splnění zakázky, 
tj. doba od podpisu smlouvy na plnění zakázky do předání výstupů služby zadavateli, jednoznačně 
uvedena v nabídce uchazeče, a to v týdnech od podpisu smlouvy na plnění zakázky. Tuto hodnotu 
uchazeč uvede na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění zakázky je leden 2018. 

5.5 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Cena za dodávku bude dodavatelem fakturována na základě daňových dokladů vystavených v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem o DPH). 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce či návrhu smlouvy na plnění zakázky povinně uvedl 
navrhované platební a obchodní podmínky. Konečné platební a obchodní podmínky budou na základě 
vzájemné domluvy upraveny ve smlouvě na plnění zakázky. 
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5.6 SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

V případě nedodržení termínu splnění zakázky ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení v souvislosti s nedodržením termínu předání předmětu 
této zakázky na 0,2 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení proti smluvnímu termínu. 

Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

5.7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na předmět zakázky v délce minimálně 24 měsíců. Tato lhůta 
začíná běžet ode dne předání díla k užívání zadavateli. 

5.8 SOUČINNOST UCHAZEČE 

V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. K této povinnosti se 
vybraný dodavatel smluvně zaváže ve  smlouvě na plnění zakázky. 

Zahraniční dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli 
dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je 
spolufinancována z veřejných zdrojů. K této povinnosti se vybraný zahraniční dodavatel smluvně 
zaváže ve  smlouvě na plnění zakázky. 

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby byl po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti škodám 
způsobeným výkonem jeho podnikání. K této povinnosti se vybraný dodavatel smluvně zaváže 
ve  smlouvě o dílo. Současně je vítězný dodavatel povinen předložit zadavateli příslušnou pojistnou 
smlouvu před podpisem smlouvy o dílo. Nepředložení pojistné smlouvy bude chápáno jako 
neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy a smlouvu by tak nebylo možné uzavřít.  

Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z výše uvedených požadavků zadavatele (viz kap. 5 tohoto 
oznámení o zahájení výběrového řízení), bude považována za nabídku nevhodnou, která nesplňuje 
zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět zakázky; taková nabídka 
bude vyřazena z dalšího průběhu výběrového řízení. 

6. SMLOUVA 

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy na plnění zakázky reflektující veškeré požadavky zadavatele 
uvedené v tomto oznámení a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče 

7. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise. Pro hodnocení a 
posouzení nabídek využije hodnotící komise posudků odborných pracovníků, vlastních zkušeností a 
znalostí dané problematiky.  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Pro vyhodnocení ekonomické 
výhodnosti nabídky zadavatel dále stanovil následující dílčí hodnotící kritéria, a jejich váhy: 
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7.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

1. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  ............................................................................  70 % 

2. Termín plnění zakázky ..................................................................................................  30 % 

V kritériu č. 1 „Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH“ bude hodnocena celková cena zakázky bez DPH. 
Hodnocení výše nabídkové ceny bude provedeno v českých korunách (Kč). Pro případný přepočet 
nabídkové ceny bude použit kurz ČNB platný k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. Jako 
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

V kritériu č. 2 „Termín plnění zakázky“ bude hodnocena doba realizace zakázky tj. doba od podpisu 
smlouvy na plnění zakázky do konečného protokolárního předání předmětu zakázky, za předpokladu 
dodržení nejzazšího termínu předání uvedeného v bodě 5.4 tohoto oznámení. Doba realizace zakázky 
bude hodnocena v týdnech od podpisu smlouvy na plnění zakázky. Jako nejvýhodnější bude 
hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace. 

7.2 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.  

Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.  

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria 
(například cena nabídky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 
a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně je tato hodnota vynásobena 
vahou daného kritéria – viz následující vzorec: 

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem  

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která 
získá nejvyšší celkový počet bodů. 

Bodové hodnocení bude zaokrouhleno v hodnotách na 2 desetinná místa (0,00). 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek počet 
bodů získaných v rámci dílčího kritéria s nejvyšší vahou, tzn. „Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH“. 

 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce v 1 originále, 1 kopii a na elektronickém nosiči. 

Nabídka bude dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v 
omyl. 

Nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené nápisem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“ a 
názvem zakázky: „Visutá lávka“ 

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž bude možno případně nabídku vrátit. 

Nabídka bude obsahovat:  
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 vyplněný krycí list, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení o zahájení výběrového 
řízení, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče; 

 čestné prohlášení uchazeče o splnění základní kvalifikace dle bodu 3.1 tohoto oznámení o 
zahájení výběrového řízení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče; 

 doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodů 3.2 a 3.3 tohoto oznámení o zahájení 
výběrového řízení; 

 specifikaci nabízeného řešení dle bodu 4 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení a 
Přílohy č. 4 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení; 

 nabídkovou cenu v požadovaném členění dle bodů 5.1 a 5.2 tohoto oznámení o zahájení 
výběrového řízení; 

 návrh smlouvy na plnění zakázky reflektující veškeré požadavky zadavatele uvedené 
v zadávací dokumentaci a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče  

 čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek včetně zadávací lhůty dle bodu 
9.2 tohoto oznámení o zahájení výběrového řízení, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 3 tohoto 
oznámení o zahájení výběrového řízení, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK  

Nabídka bude doručena v listinné podobě osobně (po předchozí domluvě s osobou odpovědnou za 
příjem nabídek) nebo doporučeně poštou prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního 
právního předpisu nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) na níže 
uvedenou adresu provozovny zadavatele ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do 5. 1. 2018 do 
17:00 hod, přičemž rozhodující je datum převzetí nabídky zadavatelem nikoli datum odeslání.  

Kontaktní osoba a adresa pro doručení nabídek: 

Ayming Česká republika s.r.o. 
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 

 
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Hujová   

tel: +420 775 556 663 
email: ahujova@ayming.com 

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny! 
Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.  

9.1 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez účasti uchazečů neprodleně po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek dne 5. 1. 2018 od 17:00 hodin na adrese pověřené osoby tj.: Ayming Česká republika 
s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Česká republika.  

9.2 VÁZANOST NABÍDKOU 

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
skončení lhůty pro podání nabídky. 

mailto:ahujova@ayming.com
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Příloha č. 3: Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek 

Příloha č. 4: Průvodní a technická zpráva (samostatný dokument) 

Příloha č. 5: Situační nákres (samostatný dokument) 
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Příloha číslo 1 

K R Y C Í  L I S T  N A B Í D K Y   

k zakázce „Visutá lávka“ 

Uchazeč: ................................................................ 

Sídlo/místo podnikání: .................................................................... 

Identifikační číslo/rodné číslo: ................................  Daňové identifikační číslo: ....................... 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče1 

Jméno:………………………………………… Funkce: ……………………………… 

Kontaktní osoba: ………………………………………………. 

Telefon / mobilní telefon: …………………………………. 

E-mail:……………………………… 

Nabídková cena 

 
Cena bez DPH 

v  Kč  
Sazba DPH  

v % 
Výše DPH  

v Kč  
Cena včetně 

DPH v  Kč 

Výše nabídkové ceny v Kč 
bez DPH 

    

Ostatní 

 
Parametr 
uchazeče 

Jednotka 

Termín plnění zakázky  Počet týdnů od podpisu smlouvy 

 

 

V………………………….……. dne: ……………………. 

 

 

 …………………..………...………………………………………….. 

 jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče1 

                                                           
1 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního 
orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo uchazečem písemně zmocněná osoba 
(v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc).  
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Příloha číslo 2 

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í  U C H A Z E Č E  

k zakázce „Visutá lávka“ 

 

Uchazeč  

 

……………………………………………………………………………… 

 

čestně prohlašuji, že: 

1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona (o zadávání veřejných zakázek) nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží, 

2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění,  

4. 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, 

5. není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla dodavatele. 

 

V………………………….…….., dne: …………………….. 

 

 

 …………………..………...………………………………………….. 

 jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče1 

                                                           
1 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního 
orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo uchazečem písemně zmocněná osoba 
(v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc). 



OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

17 

 

Příloha číslo 3 

Č E S T N É  P R O H L Á Š E N Í  U C H A Z E Č E  O  
A K C E P T A C I  Z A D Á V A C Í C H  P O D M Í N E K  

k zakázce „Visutá lávka“ 

 

Uchazeč  

 

……………………………………………………………………………… 

 

čestně prohlašuji, že:  

a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou 
zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti; 

b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou zakázku prokazuji svoji 
kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti; 

c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem v bodě 9.2 oznámení o zahájení výběrového 
řízení, tj. 90 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídky;   

d) nejsem poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci; 

e) jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných 
dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu. 

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil s oznámením o zahájení 
výběrového řízení a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná 
ustanovení, nebo technické nejasnosti a že souhlasím s podmínkami zadání v oznámení o zahájení 
výběrového řízení, nečiním k nim žádné výhrady a považuji je za závazné pro případné uzavření 
smlouvy se zadavatelem.  

 

 

V………………………….…….., dne: …………………….. 

 

 

 …………………..………...………………………………………….. 

 jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče1 

                                                           
1 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán zadavatele (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního 
orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně 
pověřená osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný dokument). 


