
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výzva k podání nabídky 
 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
ČOV a kanalizace Plumlov, Sob ěsuky, 
Žárovice a Hamry v četně intenzifikace 
ČSOV 1 v části Žárovice - projektová 
dokumentace pro provád ění stavby  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Zadavatel:  Město Plumlov 
  Rudé Armády 302 
  798 03 Plumlov 
 
 
IČ:  00288632 
 
Datum:  5/2013 



 

 
 

Strana 2 (celkem 10) 

Město Plumlov, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu dle §12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vás prostřednictvím zástupce zadavatele vyzývá k předložení nabídky 

na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ČOV a kanalizace Plumlov, Sob ěsuky, Žárovice a Hamry 

včetně intenzifikace ČSOV 1 v části Žárovice - projektová dokumentace pro provád ění stavby “ . 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách. 

Zakázka je součástí projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ze zdrojů Evropské unie z Operačního 

programu Životní prostředí. 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE  

Název zadavatele:  Město Plumlov 

Sídlo zadavatele:  Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov 

Oprávněný zástupce:  Adolf Sušeň – starosta 

IČ:  00288632 

DIČ:  CZ00288632 

Zadavatel je při výběrovém řízení zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, 

IČ: 27747701. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se 

zadávacím řízením s výjimkou: 

- zadání veřejné zakázky 

- zrušení zadávacího řízení 

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se 

považuje za doručení zadavateli.  

Kontaktní osoba zástupce zadavatele:  Ing. Josef Koplík 

Telefon:  573 336 663-4 

e-mail:   j.koplik@inexprojekt.cz 

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

2.1. Druh ve řejné zakázky 

Název veřejné zakázky: ČOV a kanalizace Plumlov, Sob ěsuky, Žárovice a Hamry v četně intenzifikace 

ČSOV 1 v části Žárovice - projektová dokumentace pro provád ění stavby  

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby  

Druh zadávacího řízení: řízení neupravené zákonem o veřejných zakázkách  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 800 000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty) 

Hlavní kód CPV: 71320000-7 (technické projektování) 

 

2.2. Předmět ve řejné zakázky 

2.2.1. Předmětem zakázky je vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle 

přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněni, a soupisu prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu dle vyhlášky 230/2012 Sb.,  kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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5. LHŮTA  A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 7.6.2013 v 10.00 hod.  

Nabídku lze podat osobně v sídle obchodní společnosti INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 

Kroměříž, a to v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 (v poslední den lhůty 

do 10.00 hod.), nebo poštou na adresu pro poštovní doručování: INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 

767 01 Kroměříž. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 

považuje její fyzické převzetí společností INEXprojekt s.r.o. na výše uvedené adrese.  

6. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ NÁBÍDKOVÉ CENY  

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla, včetně daně z přidané 

hodnoty. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné 

zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů 

souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. zaměření, geodetické práce, předpokládaná rizika spojená 

s provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek 

apod.).  

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem 

včetně DPH. 

Uchazeč prokáže způsob tvorby nabídkové ceny předložením kalkulace jednotlivých výkonových fází (částí) 

zpracování projektové dokumentace v členění dle formuláře uvedeného v příloze této výzvy. Kalkulaci 

jednotlivých výkonových fází zpracování projektové dokumentace předloží uchazeč jako součást nabídky.  

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

7.1. Obsah zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy k přeložení nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: 
- Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná společností STAVING engineering s.r.o., 

Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov, z května 2008 a část projektové projektové dokumentace pro 

stavební povolení zpracovaná společností  INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, Kroměříž, zakázkové 

číslo 2012-042-02, z října 2012. 

- formulář - Krycí list nabídky 

- formulář - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

- formulář - Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky  

-  formulář - Seznam subdodavatelů 

-  formulář - Kalkulace jednotlivých výkonových fází zpracování projektové dokumentace 

-  

7.2. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Výzva k předložení nabídky a textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na úřední desce zadavatele. 

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na úřední desce zadavatele (tj. projektová dokumentace 

pro stavební povolení), poskytne zadavatel prostřednictvím pověřené osoby, kterou je INEXprojekt s.r.o., 

Riegrovo nám. 138. 767 01 Kroměříž.  Zažádat  si  o  ně  může  zájemce  buď  písemně  na  výše  uvedené  

adrese  nebo e-mailem na adrese j.koplik@inexprojekt.cz, kontaktní osoba Ing. Josef Koplík, tel. 573 336 663-4.  
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V žádosti je nutno uvést požadovaný způsob poskytnutí dokumentace (zasláním dokumentace poštou na dobírku 

nebo osobním převzetím v sídle společnosti INEXprojekt proti úhradě nákladů na reprografické práce 

v hotovosti). 

Za poskytnutí  zadávací  dokumentace  požaduje  zadavatel  úhradu  nákladů na reprografické práce ve výši 
300,- Kč bez DPH.  
 
7.3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Požadavek může 

být učiněn písemně na adresu INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž nebo e-mailem na 

adresu j.koplik@inexprojekt.cz .  

Na základě požadavku o dodatečné informace k zadávací dokumentaci zadavatel poskytne uchazeči dodatečné 

informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. 

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem osloveným 

dodavatelům a dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 

dokumentace poskytnuta. 

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI  

8.1. Rozsah kvalifikace dodavatele 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53, 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, 

c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56. 

8.2. Způsob prokazování kvalifikace 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace  předložením dokladů požadovaných  zadavatelem v této výzvě 

k předložení nabídek. 

8.3. Pravost a stá ří doklad ů 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 

starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin. 

Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před 

podpisem smlouvy předložit. 

9. ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  

9.1. Spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů 

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona, tzn., že 

požadavky splňuje dodavatel: 
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a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý 

člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 

osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 

České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční  návrh  nebyl  zamítnut  proto,  že  majetek  nepostačuje  

k  úhradě  nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 

odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
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prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se 

tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu. 

9.2. Doklady prokazující spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož 

obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované 

zadavatelem. 

9.3. Pravost a stá ří čestného prohlášení 

Dodavatel předloží čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, jež nesmí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

10. PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  

10.1. Spln ění profesních kvalifika čních p ředpoklad ů 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že 

požadavky řádně prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. 

 

10.2. Doklady prokazující spln ění profesních kvalifika čních p ředpoklad ů 

Dodavatel jako doklady prokazující jeho odbornou způsobilost podle bodu 10.1. písm. c) předloží osvědčení o 

autorizaci  podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory „Stavby 

vodního hospodá řství a krajinného inženýrství“, „Pozemní stavby“ a „ Dopravní stavby“  pro osoby, jejímž 

prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě.  

11. TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  

11.1. Spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, tzn. že 

požadavky řádně prokáže dodavatel, který předloží: 

a) seznam významných služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení 

objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb; tato osvědčení musí zahrnovat 

cenu, dobu a místo provádění služeb a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby 
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provedeny řádně a odborně; minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je 

stanovena na nejméně tři dokon čené projektové dokumentace pro provád ění stavby na 

stavbu kanalizace, kde finan ční objem za zhotovení projektové dokumentace dosáhl  

minimáln ě 200.000,- Kč bez DPH, z toho nejmén ě jedna projektová dokumentace byla 

zpracována v četně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr zpracovaným dle 

vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymez ení předmětu ve řejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavební ch prací, dodávek a služeb s 

výkazem vým ěr.  

11.2. Doklady prokazující spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů 

Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením seznamu 

významných služeb v příslušném formuláři (formulář pro uvedení referenčních služeb je v příloze této výzvy) a 

přiložením osvědčení objednatelů alespoň pro služby, kterými dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně 

kvalifikace, 

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

12.1. Požadavek na p ředložení návrhu smlouvy o dílo 

Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o dílo. Do návrhu smlouvy o dílo budou zapracovány 

následující obchodní podmínky: 

a) Zálohy 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

b) Postup plateb 

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále i „faktury“) vystavené zhotovitelem 

do 10 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

c) Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode 

dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 

zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy o dílo.  

d) Podmínky překročení nabídkové ceny 

Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. 

e) Podmínky související s financováním díla z dotace 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotace ze zdrojů Evropské unie v rámci 

Operačního programu Životní prostředí.  

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 



 

 
 

Strana 9 (celkem 10) 

zmocněncům Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní 

rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.  

Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů 

a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu 10 let od proplacení 

závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 

minimálně však do roku 2021 a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 

provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.  

Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou 

projektů podle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že 

ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této 

smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele 

bezodkladně informovat. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 

Zhotovitel díla poskytne objednateli díla, jako příjemci finanční podpory OPŽP, nezbytnou součinnost 

k tomu, aby v celém průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam 

všech subdodavatelů zhotovitele včetně výše finančního podílu na realizaci díla. 

13. OBSAH A FORMA NABÍDKY  

13.1. Nabídka 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním 

překladem do českého jazyka), v  písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a 

podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná 

moc musí být součástí nabídky.  

13.2. Podání nabídky 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce (lepené části obálky budou na uzavření opatřeny razítkem firmy, 

případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem /zástupcem/, je-li právnickou 

osobou), označené zřetelně heslem:  

„ČOV a kanalizace Plumlov, Sob ěsuky, Žárovice a Hamry v četně intenzifikace ČSOV 1 v části Žárovice - 
projektová dokumentace pro provád ění stavby“– NEOTVÍRAT 
 
13.3. Zabezpečení nabídky 

Uchazečům se doporučuje zabezpečit nabídku proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky 

provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného 

porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 
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13.4. Členění nabídky, obsah 

Nabídka musí obsahovat 

a) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem 

oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu 

z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc 

pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 

b) Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 

d) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

e) Vyplněný formulář Kalkulace jednotlivých výkonových fází zpracování projektové dokumentace. 

f) Seznam subdodavatelů 

g) Návrh smlouvy – návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a 

podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku 

popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. 

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. 

13.5. Požadavek na p ředložení seznamu subdodavatel ů 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 

jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.  

Vzor formuláře (seznam subdodavatelů) k poskytnutí údajů o subdodavatelích je přílohou této výzvy.  

14. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

14.1. Základní kritérium pro zadání ve řejné zakázky 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle 

absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše 

včetně daně z přidané hodnoty. 

Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit takovou nabídkovou cenu bez DPH, která bude nižší oproti nabídkovým 

cenám bez DPH uváděným ostatními uchazeči. 

 

V Kroměříži dne 22.5.2013 

   

 Ing. Michal Horák, v.r. 
 jednatel společnosti 
 pověřené výkonem zadavatelských činností  


