Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a
zadávací dokumentace
Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“). Zakázka je realizována jako zakázka malého rozsahu na základě výjimky dle § 31
ZZVZ. Tato zakázka bude spolufinancována z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
č.j.: 555/2017/OU/254

Název veřejné zakázky malého rozsahu :
Příšovice – dopravní automobil 2
Čl. 1) Základní údaje o zadavateli:
Název:
OBEC PŘÍŠOVICE
Adresa zadavatele: Příšovice čp. 60
463 46 Příšovice
Statutární zástupce: starosta František Drbohlav, Ing.
tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037
e-mail: prisovice@email.cz
Web:
www.prisovice.cz
IČ:
002 63 125
DIČ:
CZ00263125
Zadávací dokumentace je výčtem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
předpisů

Čl. 2) Vymezení předmětu veřejné zakázky
Jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
Příšovice – dopravní automobil 2
Druh veřejné zakázky: dodávka nového požárního automobilu
Předmětem zakázky je dodávka nového požárního automobilu v provedení „Z“ (základním),
kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg dle těchto
technických podmínek (zadávací dokumentace):
1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje
k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
část II. (technický průkaz),
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b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve
znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro
požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky,
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem 12,
výrobce EPRONA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se
jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné
hmotnosti DA.
3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360,
výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
Analogová
radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky
č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
Kabina osádky je dále vybavena digitálním terminálem TPM 700, výrobce TETRAPOL a
příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.
3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu
nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem
o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie
umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu
LED
částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
2/4
3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro
velitele
a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři
evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným
v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny
jsou
posuvné.
3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
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Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními
s typem CP 340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s
typem
SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
_ autorádiem,
_ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a
elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A
pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje
reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými
LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující
světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod
předním
oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v
případě
potřeby vypnout samostatným vypínačem.
3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou
sdružena
do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý
vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je
umístěn
nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „PŘÍŠOVICE“.
3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“
o výšce písma 100 až 200 mm.
3/4
3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2
o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
3.20 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách,
orientovaná po směru jízdy.
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4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá
výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených
textem „dodá zadavatel“:
_ lékárnička velikost III v batohu
1 ks,
_ požární světlomet 12 V s kloubovým držákem
2 ks,
_ přenosný hasicí přístroj CO2 89B
1 ks,
_ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B
1 ks,
_ ruční radiostanice typ CP 340, výrobce Motorola „dodá zadavatel“
2 ks,
_ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED,
výrobce Streamlight
2 ks,
_ ruční vyprošťovací nástroj
1 ks,
_ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní
18 ks,
_ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
2 ks,
_ vytyčovací červenobílá páska 500 m
1 ks.
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani
požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení
předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého
nejméně
120 l a hmotností nejméně 30 kg,
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má
nejméně
čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na
střechu
je zajištěn žebříkem vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních
dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným
zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na
blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí
dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
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14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární
ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně
funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným
dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní
jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních
materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a
užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných
řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
Sdělení k bodu 3.15 k bodu 36 přílohy č. 1
Povinností uchazeče je dodržení technických podmínek uvedených ve výzvě, kde je použita
barevná úprava DA bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000 . Jednotliví výrobci
používají různá značení barevných odstínů. Pokud výrobce dopravního automobilu dodá
prohlášení, že se jedná o tento barevný odstín, pak lze toto akceptovat.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 900.000,--Kč bez DPH a byla stanovena jako
předpokládaná výše peněžitého závazku vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena nesmí překročit částku 900.000,--Kč bez DPH. Překročení max. nabídkové
ceny bude posouzeno jako nesplnění podmínek a bude to důvodem pro vyloučení účastníka
z výběrového řízení.
Čl. 3) Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je objekt hasičské zbrojnice čp. 208 v obci Příšovice.
Čl. 4) Termín plnění veřejné zakázky
Lhůta plnění : nejpozději do 29.09.2017 s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem
uvedeným pro dokončení
Čl. 5) Dodatečné informace
Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné
žádosti.
Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno zasílat také
elektronicky na kontakt: prisovice@email.cz, nejpozději však tři pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně tazateli, všem
dodavatelům, kteří byli osloveni, a současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného
znění žádosti na stránkách obce v sekci Aktuální veřejné zakázky.
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Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.
Čl.6) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní způsobilost
- základní způsobilost, uchazeč prokáže předložením originálu čestného prohlášení
potvrzeného oprávněnou osobou dodavatele, který bude podepsán u právnických osob
statutárním zástupcem v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob
přímo danou osobou. (viz příloha č. 2 této Výzvy)
Profesní způsobilost
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
-

Profesní způsobilost - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, tento výpis nesmí být starší než 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky – doložit prostou kopií
doklad o oprávnění k podnikání v oboru podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, dodavatel je povinen disponovat zejména
oprávněním, k podnikání vztahujícím se k živnosti volné s názvem „výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, tento doklad nesmí být
starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky– doložit prostou kopií
Zadavatel akceptuje výpisy pořízené z Internetu (např. z www.justice.cz apod.).
Před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat předložení originálů těchto
dokumentů.

Technická kvalifikace
uchazeč prokáže doložením seznamu referenčních zakázek obdobného typu a
rozsahu, tím se rozumí s přestavbou na požární automobil, s uvedením názvu odběratele,
uvedení předmětu a hodnoty plnění a roku realizace
pro splnění kvalifikace uchazeč předloží minimálně reference pro tři zakázky
z oblasti dodávek obdobných dopravních automobilů s přestavbou na požární automobil,
přičemž finanční objem každé ze tří referenčních realizací musí činit minimálně 0,5mil.Kč
bez DPH. Referenční dodávky musí být realizovány v posledních 3 letech.
V případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise vyžádat chybějící
doklady či požádat o písemné vysvětlení nabídky. Pokud uchazeč nesplní požadovanou
kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z výběrového řízení.
Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z
další účasti v zadávacím řízení.
Čl. 7) Podmínky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky malého rozsahu
v souladu s podmínkami uvedenými v této ZD k podání nabídky, a to absolutní
částkou v českých korunách.
7.2 Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a bude
obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění včetně nákladů
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souvisejících (zejm. doprava, poplatky, vedlejší náklady, aj.). Součástí nabídkové ceny
jsou všechny náklady spojené s dodávkou předmětu plnění do doby předání zadavateli.
7.3 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs,
stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č.1) ve členění:
Nabídková cena bez DPH
Vyčíslení DPH v % a Kč
Celková nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky, včetně všech poplatků.
Čl.8) Platební podmínky
Zálohy zadavatel neposkytuje. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 30 dnů ode dne
jejího vystavení a musí být doručena zadavateli. Za den uhrazení kupní ceny se považuje den,
kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu zadavatele.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je zadavatel oprávněn ji vrátit
dodavateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu
ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě bude dodavatel povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý
den prodlení.
Čl. 9) Kritéria pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek - nejnižší
nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší
nabídku.
TÉ TERMÍNY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Čl. 10) Obchodní podmínky
Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy, (závazný návrh smlouvy je přílohou č. 3
této výzvy), který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této výzvě, a
to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí
dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.
Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu
s tímto návrhem kupní smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění
a podmínky uvedené zadavatelem v tomto návrhu kupní smlouvy.
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Návrh kupní smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn o údaje nezbytné pro vznik
smlouvy – zejména se jedná o:
- Vlastní identifikaci uchazeče (prodávajícího)
- Identifikace předmětu prodeje
- Číslo účtu dodavatele pro platby faktur
- Nabídkovou cenu
- Adresu pro doručování
- Zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele
Originál návrhu smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a
podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k
takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.
Čl. 11) Členění nabídky
Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
a) krycí list nabídky (viz příloha č.1 )
b) čestné prohlášení (viz příloha č. 2), řádně vyplněné a podepsané osobou oprávněnou jednat
za uchazeče
c) doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
požadovaném zadavatelem
d) doklady k prokázání splnění
požadovaném zadavatelem

technických

kvalifikačních

předpokladů

v rozsahu

e)
návrh kupní smlouvy (příloha č. 3), řádně vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy pouze vyplnit pole určená
k doplnění a zřetelně vyznačené části textu týkající se předmětu a ceny, není však oprávněn
znění smlouvy jakkoli jinak upravovat
f)
položkově členěná nabídka přestavby na požární automobil s celkovou cenou
přestavby
g) prohlášení k bodu 3.15 k bodu 36 přílohy č. 1 v případě, že v nabídce nebude přímo uvedená
barevná úprava dle technických podmínek (příloha č. 4)

Kopie certifikátu „plnohodnotná certifikace TÚPO“ vydaného pro požadovaný typ DA
autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku – NUTNÉ doložit až při
dodání DA zadavateli.
Nabídka bude předložena v českém jazyce, v písemné formě, v jednom vyhotovení a
bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Čl. 12) Lhůta a místo pro podání nabídek
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Lhůta pro podání nabídek končí dne

30.05.2017 ve 15,00hod.

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky
„Příšovice – dopravní automobil 2“, nadpisem „NEOTVÍRAT“ a adresou uchazeče.
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně. Nabídky budou
podány do sídla zadavatele na adresu:
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
Čl. 13) Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace (výzva, přílohy č. 1, 2, 3 a technické podmínky pro
dopravní automobil, příloha č. 4 ) v elektronické podobě je uveřejněna na stránkách obce
www.prisovice.cz v záložce Aktuální zakázky odkazu „Veřejné zakázky“.
Čl. 14) Různé
Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky ani její dílčí plnění.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí uchazeči.
Uchazeči podají nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání
kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude
obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou
neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Nabídky se uchazečům
nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek
považuje zadavatel za důvěrný. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí
ve výběrovém řízení.
Čl. 15) Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:


právo nevybrat žádnou nabídku



právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu



podáním nabídky se uchazeč zavazuje plně respektovat podmínky této výzvy



změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,



požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či
vyjasnit si informace uvedené v nabídkách.
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v případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise požádat o písemné
vysvětlení nabídky či zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
Hodnotící komise vyřadí nabídku uchazeče a zadavatel následně vyloučí uchazeče, který
nesplní zadávací podmínky či nezdůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
V žádosti bude vždy uveden elektronický kontakt na uchazeče.
Zadavatel si vymezuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření kupní smlouvy bez uvedení
důvodu.
Námitky nejsou v rámci vyhodnocení zadávacího řízení přípustné.
V Příšovicích dne 15.05.2017
František
Drbohlav

Digitálně podepsal František
Drbohlav
Datum: 2017.05.15 13:20:13 +02'00'

Ing. František Drbohlav
starosta obce
Příloha č.1 - krycí list nabídky
Příloha č. 2 – čestné prohlášení
Příloha č. 3 – návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 – technické podmínky pro DA
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