Městská poliklinika Praha „Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení: Dodávka
klimatizace pro 1. až 3. patro objektu Městské polikliniky Praha, Spálená 12, Praha“

Městská poliklinika Praha
příspěvková organizace Hlavního města Prahy
se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika
dále jen „zadavatel“
vyhlašuje ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 25 a dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ nebo též „ZVZ“), výzvu k podání nabídek v
zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem

„Dodávka klimatizace pro 1. až 3. patro objektu Městské polikliniky
Praha, Spálená 12, Praha 1“
uveřejněnou na profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00128601
a na webové stránce zadavatele www.prahamp.cz
dále jen „zakázka“

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK
1. Základní informace
Klasifikace - vymezení předmětu zakázky
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh zakázky – dodávka
Kód CPV 42512000-8 - Klimatizační systémy
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je
1.1.

dodávka klimatizačního systému pro 1. až 3. patro objektu zadavatele v rozsahu dle příloh
zadávací dokumentace.

Doba a místo plnění zakázky
Termín plnění: od 1. července do 15. srpna 2016. Dodávka, montáž a instalace předmětu plnění musí
být prováděna po dohodě se zadavatelem; nesmí narušovat běžný provoz v objektu zadavatele.
Místem plnění zakázky je objekt sídla zadavatele - polikliniky na adrese Spálená 78/12, Praha 1, PSČ:
110 00.

Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota zakázky je 2 900 000 Kč bez DPH.

Zadavatel
Instituce:
Sídlo:
IČ:
Profil zadavatele:

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace hl. m. Prahy
Spálená 12, 110 00 Praha 1
00128601
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00128601

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA - ředitel

Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči:
Mgr. Marie Plíšková, advokát,
se sídlem Vinohradská 938/37, Praha 2, pliskova@medlegal.cz, tel. (+420) 606 914 204, 222 103 363.
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2. Předmět zakázky
2.1. Předmětem zakázky je dodávka klimatizačních systémů pro první, druhé a třetí patro objektu
zadavatele dle příloh této zadávací dokumentace. Součástí dodávky je instalace a montáž,
zprovoznění systému, zaškolení obsluhujících pracovníků zadavatele. Dodávka zahrnuje
klimatizační systémy dle příloh zadávací dokumentace, včetně veškerých souvisejících
technologií. Zadavatel požaduje záruku na dodávku předmětu plnění zakázky v minimální
délce 36 měsíců; v návrhu smlouvy, který je součástí nabídky může uchazeč nabídnout i
lhůtu delší.
2.2. Předmět zakázky je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace č. 1, č. 5.
2.3. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele a na www.prahamp.cz, přílohy
zadávací dokumentace budou uchazečům zaslány po vyžádání na kontaktním e-mailu:
pliskova@medlegal.cz. Přílohy zadávací dokumentace obsahují důvěrné informace, které
uchazeči nejsou oprávněni dále volně šířit. Po obdržení žádosti uchazeče o zaslání příloh na
kontaktním e-mailu pliskova@medlegal.cz budou uchazeči zaslány přílohy zadávací dokumentace
obratem.

3. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikační předpoklady splňují uchazeči, kteří splňují základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ,
a profesní předpoklady dle § 54 písm. a) a b) ZVZ; dále splní technické předpoklady v rozsahu dle této
zadávací dokumentace a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku. Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů níže uvedených v bodech 3.1 až
3.4, nebo předložení neplatného (nepravdivého) dokladu je považováno za důvod k vyloučení uchazeče
ze soutěže. Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a
b. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v
jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů
pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč je povinen
předložit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.
Tam kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením prohlášení nebo čestného prohlášení,
musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě
společné nabídky může podepsat takové prohlášení pouze ten z dodavatelů (resp. oprávněná osoba),
který takové prohlášení činí.

3.1. Základní kvalifikační předpoklady, ekonomická způsobilost
3.1.1.

Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje předpoklady dle § 53 ZVZ; vzor prohlášení tvoří přílohu
č. 3 zadávací dokumentace a zahrnuje též prohlášení o ekonomické způsobilosti k plnění
zakázky. V případě uchazeče, který je právnickou osobou, předloží čestné prohlášení tato
právnická osoba (pro ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k)) a statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu (pro ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až b)) 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.

3.2.

Profesní kvalifikační předpoklady

3.2.1.

výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů – ve formě prosté kopie,

3.2.2.

doklad o oprávnění k podnikání - živnostenský(é) list(y) podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

3.3.

Požadavky na prokázání technických předpokladů
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3.3.1.

V čestném prohlášení (vzor je přílohou č. 3 zadávací dokumentace) uvede uchazeč informace
nejméně o dvou realizovaných zakázkách obdobného charakteru, včetně odkazů na podání
reference s uvedením kontaktní osoby a tel. spojení pro ověření referencí. V případě, že se
ukáže, že informace uvedená v prohlášení (některá z nich) je nepravdivá, nebo bude na základě
prohlášení ověřena reference s negativním zjištěním, má zadavatel právo vyřadit nabídku
takového uchazeče pro nesplnění technického předpokladu.

3.4.

Společná nabídka více uchazečů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu – výpis z obchodního rejstříku.
Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů - profesních, ekonomických a finančních a technických,
musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Podává-li nabídku společně více uchazečů, musí v nabídce předložit listinu (smlouvu o sdružení) ve
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky. Tato společná nabídka od sdružení je považována za jednoho uchazeče.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však
může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá
nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Cenová nabídka bude uvedena v členění: cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH za kompletní dodávku
s tím, že cena díla zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou dle příloh této zadávací
dokumentace. Uchazečem stanovená cena je při plnění veřejné zakázky cenou maximální,
nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Obchodní a platební podmínky
5.1.

Zadavatel stanovuje obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky v závazném návrhu smlouvy
(příloha č. 1 ZD). Veškeré takto uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako
minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Nesplnění
kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího
řízení.

5.2.

Náhradní plnění: Uchazeč, který při hodnocení nabídek uplatňuje zvýhodnění dodavatelů
zaměstnávající osoby se zdravotním postižením podle § 101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se v návrhu smlouvy musí zavázat poskytnout
zadavateli náhradní plnění v minimální výši 100 % z ceny odebraného zboží ve smyslu § 81 odst.
2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.3.

Zadavatel dodavateli poskytne zálohu na materiál ve výši 30% z celkové vysoutěžené ceny
zakázky. Úhrada zbylé části za plnění veřejné zakázky bude provedena na základě řádně
vystavené závěrečné faktury po kompletním předání dodávky. Úhrada proběhne v české měně.
Splatnost faktur je 14 dní od dne jejich doručení zadavateli. Za každý den prodlení u dodání
předmětu zakázky zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Nabídková cena je
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit mimo ustanovení uvedených v bodu 6.
zadávací dokumentace. Platební podmínky jsou upraveny v příloze č. 1 zadávací dokumentace
– Závazný návrh smlouvy.
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6. Podmínky, při jejichž naplnění je možné překročit nabídkové ceny
6.1.

dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změně sazeb DPH, či jiných zákonných ustanovení,
majících na cenu přímý vliv.

7. Způsob hodnocení nabídek
7.1.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:
Hodnocení formální správnosti nabídky

Byl dodán 1 originál, 2 kopie nabídky
Byly originály nabídky podepsány oprávněnou osobou s právem jednat jménem
uchazečce
Nabídka byla předložena v českém jazyce
Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa,
IČ,DIČ, telefon, elektronická adresa, případně fax, jméno statutárního zástupce)
Obsahuje nabídka doklady prokazující základní, technické a profesní předpoklady
podle zákona doložené požadovanými doklady.
Pokračovat dále v hodnocení nabídky (byla splněna všechna formální kritéria)
7.2.

Ano
Ano

Ne
Ne

Ano
Ano

Ne
Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Hodnocení věcné

Základním a jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena předmětu dodávky bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou
cenu při splnění vše ostatních podmínek zakázky.

8. Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání
nabídek, prohlídka
8.1.

Nabídka obsahuje prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z
něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Zadavatel vylučuje možnost částečného řešení nabídky. Nabídka musí být předložena v českém
jazyce a v jednom originále (označeném slovem „originál“) a v dvou kopiích podepsaných stejně
jako originál (označené slovem „kopie č. 1“ a „kopie č. 2“) v písemné formě. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

8.2.

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor
čestného prohlášení je přílohou č. 4), ve kterém uvede: seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že
neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

8.3.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla řazena v následujícím členění:
a. Krycí list nabídky,
b. Obsah nabídky,
c.

Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 3 zadávací dokumentace,

d. Nabídka zpracovaná dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci,
e. Nabídková cena,
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f.

Návrh smlouvy podepsané statutárním zástupcem respektující veškeré zadávací
podmínky zadavatele, i s přílohami této smlouvy;

g. Prohlášení o počtu stran a vázanosti nabídkou.
8.4.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka
včetně veškerých dokladů a příloh bude svázána do jednoho svazku, který bude zajištěn proti
manipulaci. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky. Všechny
náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

8.5.

Nabídka musí být doručena v obálce doporučeně poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele
Spálená 12, Praha 1, 110 00 Česká republika, sekretariát ředitele, 6. patro, č. dveří 618, ode dne
vyhlášení veřejné zakázky, každý všední den mezi 9 hodinou až 15 hodinou, nejpozději však
dne 27. června 2016 v 9 hodin. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené označením
obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče. Dále musí být
na obálce uveden název zakázky „Dodávka klimatizace pro 1. až 3. patro objektu Městské
polikliniky Praha, Spálená 12, Praha 1“ s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“ a adresou, na kterou je
možné nabídku vrátit. Pokud nebude obálka takto označena a zajištěna, nebude hodnocena.
Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou je
nutné nabídku zaslat DOPORUCENĚ. Při osobním doručení zástupce zadavatele vystaví
potvrzení o přijetí nabídky. Zástupce zadavatele v obou případech obálku s nabídkou označí
dobou doručení (datum, hod. a min. doručení). Pokud bude nabídka doručená po stanoveném
termínu, bude zadavatelem přijata, zaregistrována a nebude však hodnocena. Potvrzení a razítko
zástupce zadavatele se jménem příjemce je rozhodné jako doba doručení.

8.6.

Uchazeči jsou vázáni nabídkou do 30. srpna 2016.

8.7.

Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní
obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

8.8.

Lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od uchazečů je do 21. června 2016, do 10.00
hodin. Dotazy budou podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu
pliskova@medlegal.cz, Advokátní kancelář Mgr. Marie Plíšková, Vinohradská 938/37, Praha 2.
V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO, sídlo firmy. Odpovědi na
dotazy a případné dodatečné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele nejpozději ode
dne 22. června 2016 od 10.00 hodin.

8.9.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zadavatel uveřejní na svém profilu
zadavatele. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti. Zadavatel uchazečům důrazně doporučuje před odevzdáním
své nabídky provést kontrolu profilu zadavatele, zda nebyly k této veřejné zakázce zveřejněny
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

8.10. Prohlídka objektu bude pro všechny uchazeče najednou umožněna dne 20. června v 9,00 hodin.
Na této prohlídce nebude umožněno klást dotazy a odpovídat na ně.

9.

Otevírání obálek s nabídkami

9.1.

Otevírání obálek se uskuteční dne 27. června 2016 v 9:30 hodin v sídle zadavatele, v 6. patře v
kanceláři 618.

9.2.

Při otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomné pouze tyto osoby: členové
hodnotící komise, zástupci zadavatele (zejména pracovníci osoby pověřené zadavatelskými
funkcemi) a vždy pouze jeden zástupce od každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve
lhůtě pro podání nabídek.

9.3.

Hodnotící komise otevře obálky podle pořadového čísla a zkontroluje, zda nabídka je:
1)

zpracována v požadovaném českém jazyce,

2)

podepsána oprávněnou osobou
(podpisem nabídky se rozumí podpis v souladu s oprávněním podepisovat za uchazeče
a podpis všech částí nabídky, které jsou k podpisu určeny podle této zadávací
dokumentace),
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3)

z hlediska požadovaného obsahu úplná.

9.4.

Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje
uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 9.3; komise
přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. Jestliže nabídka nevyhoví
požadavkům podle odstavce 9.3, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče
včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

9.5.

Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. O otevírání obálek bude sepsán protokol,
který podepíší všichni členové hodnotící komise.

10. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče
10.1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, který
jako závazné obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy, tvoří přílohu č. 1 zadávací
dokumentace; uchazeč je oprávněn k jejich změnám a doplnění pouze na vyznačených místech.
Veškeré podmínky dodávky jsou popsány v příloze č. 1 „Závazné obchodní podmínky – návrh
smlouvy“, zároveň obsahuje ustanovení o možnostech ukončení smlouvy, sankce apod., a
v příloze č. 5 zadávací dokumentace s názvem „Technická specifikace dodávky“. Příloha
Technická specifikace dodávky obsahuje „projektovou dokumentaci“, kterou si pro účely dodávky
nechal zpracovat zadavatel; projektová dokumentace se člení na další přílohy obsahující zejm.
výpis materiálu, množství zařízení, plány umístění zařízení pro účely instalace.
10.2. Uchazeči jsou povinni předložit nabídku v souladu s přílohou č. 5 zadávací dokumentace
„Technická specifikace dodávky“ s tím, že:


požadavky na výkon zařízení a jejich popis, který je v projektu, není pro uchazeče
závazný v tom smyslu, že parametry zařízení stanovené v projektu jsou „minimální“;
uchazeč může nabídnout zařízení (předmět dodávky) v lepší kvalitě a s lepšími
parametry, které jsou pro zadavatele výhodnější nebo vhodnější z hlediska realizace a
srovnatelné s navrhovaným řešením popsaným v projektu, který tvoří přílohu č. 5
zadávací dokumentace;



požadavky na množství zařízení (množství materiálu) a místa instalace jsou pro
uchazeče závazná.

10.3. Uchazeč musí nabídnout dodávku v potřebném množství, které je popsáno v příloze č. 5
zadávací dokumentace „Technická specifikace dodávky“ a jejích přílohách. Součástí smlouvy
budou přílohy:


příloha “Technická specifikace dodávky“ dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace
stanovící minimální požadavky na zařízení (předmět dodávky) a umístnění pro instalaci;



příloha obsahující konkrétní popis zařízení, které tvoří předmět dodávky v souladu
nabídkou uchazeče (příloha smlouvy „Popis dodávaného zařízení“); Přílohu Popis
dodávaného zařízení vyhotoví uchazeč na podkladě své nabídky a konkretizuje v ní
typy dodávaného zboží (zařízení).

10.4. Nabídka uchazeče musí minimálně splňovat Technickou specifikaci dodávky popsanou v příloze
č. 5 zadávací dokumentace nebo být pro zadavatele výhodnější nebo srovnatelná; v případě, že
nabídka nebude splňovat požadavky zadavatele, tj. množství nebo parametry předmětu dodávky
nenaplní minimální požadavky zadavatele popsané v příloze č. 5 zadávací dokumentace, nebo
její parametry nebudou srovnatelné s navrženým řešením popsaným v příloze č. 5 zadávací
dokumentace je zadavatel oprávněn nabídku uchazeče vyřadit.
10.5. Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli
žádné nároky. Uchazeč podáním nabídky souhlasí s případným uveřejněním svých údajů nebo
uzavřené smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele na
profilu zadavatele nebo ve Věstníku veřejných zakázek.
10.6. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadávacího
řízení.
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10.7. Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
10.8. Uchazeč podáním nabídky potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas se zveřejněním uzavřené
smlouvy a dalších dokladů, požadovaných po zadavateli či dodavateli ZVZ, na profilu zadavatele,
případně ve veřejném registru smluv, nebo na webových stránkách zadavatele.
10.9. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uchazeči rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním
tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele; v tomto případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče
považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. Uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z
účasti v zadávacím řízení.
10.10. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu

zadavatele; v tomto případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené
okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

11.

Přílohy k zadávací dokumentaci

Příloha číslo 1.:

Závazné obchodní podmínky – návrh smlouvy

Příloha číslo 2.:

Krycí list nabídky (vzor k vyplnění)

Příloha číslo 3.:

Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha číslo 4.:

Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ

Příloha číslo 5.:

Technická specifikace dodávky

strana 7

