Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce
podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
(dále jen „Výzva“)

Název veřejné zakázky:

PARKOVACÍ STÁNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, UL. PURKYŇOVA
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel:
Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 010 Žďár nad Sázavou

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Město Žďár nad Sázavou
00295841
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Kontaktní osoba:
Pozice:
E-mail:
Tel.:

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
referentka odboru strategického rozvoje a investic
jana.kotouckova@zdarns.cz
+420 566 688 381, +420 771 133 175

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.zdarns.cz/

1.1 Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
1.2 Zadavatel komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (dále jen „elektronický nástroj“).
1.3 Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje a pro podání nabídky
je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje: https://zakazky.zdarns.cz/.

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem
na dobu určitou, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb.
Dílem se rozumí provedení dále uvedených stavebních prací a dodávek včetně služeb dle projektové
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). Úplné a bezvadné
provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných
pro řádné provedení a dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících předmětem plnění,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní
opatření, aj.).
Podrobný a úplný rozsah díla je definován přiloženou projektovou dokumentací stavby a výkazem
výměr.
Projektová dokumentace stavby obsahuje i další práce, které však nejsou předmětem této zakázky
(u parkovacího stání s označením „A“ se nebude realizovat vjezd k RD). Zadavatel požaduje plnění
a předložení nabídky pouze na výstavbu parkovacích stání popsaných v projektové dokumentaci
a výkazech výměr.
Zakázka není dělena na části. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Stavební dozor investora není součástí této zakázek, a nebude prováděn dodavatelem stavebních
prací, ani osobou s ním propojenou.
Předmět plnění veřejné zakázky
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dopravní a technická infrastruktura – nová parkovací
stání pro osobní vozidla na ul. Purkyňova ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o dvě parkoviště na této
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ulici, parkoviště A je navrženo s 8 šikmými stáními a z toho 1 stání pro OTP dle vyhlášky 398/2009 Sb.,
vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
parkoviště B je navrženo se 7 šikmými stáními.
V rámci dokumentace parkoviště A je řešen vjezd k RD, tento však není předmětem plnění této
zakázky.
2.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5
Výzvy).
2.3 a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále
jen „soupis prací"), (příloha č. 1 a 2 Výzvy).
Obsahují-li zadávací podmínky nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 955 300 Kč bez DPH.

2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň nejvýše přípustnou hodnotou nabídkové
ceny. Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění podmínek
výběrového řízení veřejné zakázky, a je důvodem pro vyloučení nabídky uchazeče z výběrového
řízení.
Významné činnosti při plnění veřejné zakázky, jež musí být plněny přímo vybraným dodavatelem
2.6 Zadavatel požaduje, aby níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly
plněny přímo vybraným dodavatelem:
a) pokládka betonové dlažby včetně obrub.
Výše uvedené významné činnosti nebude vybraný dodavatel oprávněn plnit prostřednictvím
poddodavatele.
Odůvodnění k zásadě odpovědného zadávání
2.7 Zadavatel při zadání veřejných zakázek vychází z principů odpovědného zadávání veřejných
zakázek obsažených v § 6 odst. 4 zákona a v článku 1 odst. 5 vlastní Směrnice č. 2/2021 o zadávání
veřejných zakázek. V rámci veřejných zakázek tak zadavatel akcentuje témata sociálně odpovědného,
environmentálně odpovědného nebo inovativního zadávání veřejných zakázek.
V této veřejné zakázce zadavatel identifikoval a zohlednil téma sociální odpovědnosti, a to:
a) Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky
zajistil dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.“
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Uvedené požadavky Zadavatele jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na plnění
veřejné zakázky, který obsahuje povinnosti vybraného dodavatele při plnění veřejné zakázky
ve vztahu k SOVZ, viz čl. VII. 31 vzoru smlouvy o dílo.
b) Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky
zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek)
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do
nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
Uvedené požadavky Zadavatele jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na plnění
veřejné zakázky, který obsahuje povinnosti vybraného dodavatele při plnění veřejné zakázky
ve vztahu k SOVZ, viz čl. VII. 32 vzoru smlouvy o dílo.
V této veřejné zakázce zadavatel dále identifikoval a zohlednil téma environmentální odpovědnosti, a
to:
c) Zadavatel prostřednictvím projektanta navrhl pro realizaci stavebních prací řešení šetrné
k životnímu prostředí formou použití pokládky betonové dlažby namísto asfaltového
povrchu. Takto provedená plocha parkovacích stání propustí vodu a umožní její vsakování v
urbanizovaném území.
Zohlednění tohoto environmentálního aspektu je zaneseno v projektové dokumentaci
stavby, jež je součástí těchto zadávacích podmínek.
V této veřejné zakázce zadavatel neidentifikoval témata odpovědného zadávání, která by bylo možné
akcentovat v rámci zásady inovací.
Další podmínky
2.8 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny
v zadávacích podmínkách.

3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1 Doba plnění veřejné zakázky: do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Zadavatel
předpokládá realizaci zakázky v období květen až červenec 2021.
3.2

Místo plnění veřejné zakázky: Žďár nad Sázavou
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4.

Základní způsobilost

4.1

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

4.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 4.1 písm. a) Výzvy splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 4.1 písm. a) Výzvy splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
4.3

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 4.1 písm. a) Výzvy splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 4.1 písm. a) Výzvy splňovat osoby
uvedené v odst. 4.2 a vedoucí pobočky závodu.

4.4 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 4.1 písm. a) Výzvy,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 4.1 písm. b) Výzvy,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 4.1 písm. b)
Výzvy,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 4.1 písm. c) Výzvy,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 4.1 písm. d)
Výzvy,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 4.1 písm. e) Výzvy.

Zadávací podmínky

5 / 12

5.

Profesní způsobilost

5.1 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
5.2 Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil ve formě prosté kopie:
a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnosti:
1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
5.3 Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. Zadavatel požaduje, aby
dodavatel předložil ve formě prosté kopie:
a) 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 (dále jen „autorizační zákon“), pro osobu pověřenou vedením
stavby a to v oboru:
1. Pozemní stavby (autorizovaný inženýr), nebo
2. Dopravní stavby (autorizovaný inženýr).
Účastník zadávacího řízení je povinen specifikovat formou čestného prohlášení vztah osoby
prokazující odbornou způsobilost dodavatele (pracovněprávní vztah k účastníku zadávacího řízení či
jiný vztah k účastníku zadávacího řízení). Není nutné dokládat u osoby statutárního zástupce či člena
statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení. V případě, že se jedná o třetí osobu, bez výše
uvedeného pracovněprávního vztahu k účastníku zadávacího řízení, je nutné postupovat dle níže
uvedeného odstavce „Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob“.

6.

Ekonomická kvalifikace

6.1

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dodavatelem.

7.

Technická kvalifikace

7.1

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:
a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.
Z předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době
poskytnul nejméně tři (3) významné stavební práce.
Za významné stavební práce se považují stavební práce, jejichž finanční objem činil nejméně
450 000 Kč bez DPH u každé z těchto stavebních prací, přičemž předmětem těchto stavebních
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prací bylo zhotovení dlážděných ploch, např. parkoviště, pozemní komunikace, (silnice,
chodníky,…).
Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci
7.2 Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých)
předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit devizový kurz České národní
banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

8.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci
8.1 Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením. Čestné prohlášení doporučuje zadavatel zpracovat podle předlohy
(příloha č. 4 Výzvy).
8.2 Zadavatel si může kdykoliv v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení kopií, originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel je povinen předložit zadavateli kopie,
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci ve lhůtě stanovené zadavatelem;
v opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele vyřadit.
8.3 Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost podle odst. 5.1 Výzvy musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení výběrového řízení.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
8.4 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle odst. 4.1 Výzvy každý dodavatel samostatně.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
8.5 Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle odst. 4.1 Výzvy požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 5.1 Výzvy jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
8.6 Má se za to, že požadavek podle odst. 8.5 písm. d) Výzvy je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.
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9.

Lhůta a způsob podání nabídek

9.1

Lhůta pro podání nabídek: do 13.5.2021, do 10:00 hod.

9.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.
9.3 Nabídky se podávají v českém jazyce, v elektronické podobě a prostřednictvím elektronického
nástroje.
9.4 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě,
nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
9.5

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.

9.6 Součástí nabídky musí být účastníkem výběrového řízení řádně upravený a doplněný návrh
smlouvy.
9.7

Nabídka bude tedy obsahovat nejméně následující dokumenty:
a) krycí list nabídky, který zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (příloha č. 3 Výzvy),
b) doklady prokazující splnění kvalifikace,
c) návrh smlouvy,
d) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

10. Obchodní a platební podmínky
10.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (dále jen
jako „návrh smlouvy“), (příloha č. 5 Výzvy).
10.2 Účastník výběrového řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní
strany na straně účastníka výběrového řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo
vymezení účastníka výběrového řízení jednoznačné a dostatečně jasné.
10.3 Účastník výběrového řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně
vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka výběrového řízení nebo u kterých to vyplývá z Výzvy,
přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy nebo jejích příloh.
10.4 Účastní-li se výběrového řízení více dodavatelů společně (jako jeden účastník výběrového
řízení), jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy smlouvu, z níž bude závazně vyplývat, že všichni tito
dodavatelé budou vůči třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn
zastupovat ostatní účastníky ve věcech spojených s plněním veřejné zakázky či její určité části a který
dodavatel bude fakturačním místem.
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11. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění
11.1 Účastník výběrového řízení zpracuje cenu plnění oceněním všech položek soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 Výzvy).
11.2 Nabídkovou cenou se rozumí cena, vyjadřující součet všech oceněných položek soupisu prací v
Kč bez DPH uvedená na titulní straně rozpočtu stavby (dále jen „nabídková cena“). Nabídkovou cenu
zjištěnou oceněním všech položek soupisu prací účastník výběrového řízení opíše do návrhu smlouvy.
Nabídková cena uvedená v rekapitulaci soupisu prací a návrhu smlouvy musí odpovídat součtu všech
oceněných položek soupisu prací. Účastník výběrového řízení je odpovědný za obsah jím podané
nabídky.
11.3 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná
(s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník výběrového řízení je povinen do nabídkové
ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle
vzniknou. Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá
plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy.
11.4 Jednotlivé číselné údaje (v oceněném soupisu prací a návrhu smlouvy) je účastník výběrového
řízení povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.
11.5 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li
účastník výběrového řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením
v návrhu smlouvy.

12. Hodnocení nabídek
12.1 Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a
kvality.
12.2 Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení:
Číslo

Kritéria hodnocení

Váha kritéria

1.

Nabídková cena

80 %

2.

Záruka

20 %

12.3 Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů.
Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky v rámci
příslušného kritéria hodnocení.
12.4 Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší
hodnotu kritéria, tj.
a)

Nabídková cena,
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získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
počet bodů kritéria =

nabídka s nejnižší hodnotou
--------------------------------------- x 100 (bodů).
hodnocená nabídka

Maximálně přípustná hodnota pro zadání zakázky je 955 300 Kč bez DPH. Nabídka, která tuto
hodnotu překročí, bude vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.
12.5 Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejvyšší
hodnotu kritéria, tj.
a)

Záruka,

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
počet bodů kritéria =

hodnocená nabídka
--------------------------------------- x 100 (bodů).
nabídka s nejvyšší hodnotou

Zadavatel stanovuje pro záruku za jakost díla maximální hranici 72 měsíců dnů od podpisu zápisu o
předání a převzetí díla. Nejkratší doba záruky, za niž budou přidělovány body je 48 měsíců od podpisu
zápisu o předání a převzetí díla.
12.6 Takto vypočtená bodová hodnocení budou stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná
místa a budou dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová hodnocení
budou následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.
12.7 Pořadí nabídek bude určeno na základě dosaženého součtu bodových hodnocení dle
jednotlivých kritérií hodnocení. Vyšší součet bodového hodnocení znamená vyšší pořadí. Nabídka
dodavatele s nejvyšším celkovým počtem bodů za všechna kritéria hodnocení je nabídkou
ekonomicky nejvýhodnější.

13. Závaznost požadavků zadavatele
13.1 Informace a údaje uvedené ve Výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné
zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své
nabídky.

14. Prohlídka místa plnění
14.1 Místem plnění zakázky je ulice Purkyňova v městě Žďár nad Sázavou. Podrobně je místo plnění
zakázky definováno projektovou dokumentací stavby.
Zadávací podmínky
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14.2 S ohledem na charakter předmětu plnění zakázky a skutečnost, že místo plnění je veřejně
přístupné, se prohlídka místa plnění neorganizuje.

15. Vysvětlení zadávacích podmínek
15.1 Zadavatel může zadávací podmínky vysvětlit a dodavatelé mohou takové vysvětlení písemně
požadovat.
15.2 Žádost o vysvětlení musí dodavatelé zasílat v písemné formě v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje.
15.3 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a
to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
15.4 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení, případně související dokumenty, vč. znění
žádosti, na profilu zadavatele. V takovém případě je vysvětlení doručeno všem dodavatelům
okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

16. Další informace a podmínky
16.1 Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadavatele stanovené ve Výzvě, zejména nebude
úplná nebo nebude obsahovat veškeré údaje, doklady, informace, přílohy či jiné náležitosti nesplňuje
zadávací podmínky.
16.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka výběrového řízení i
u třetích osob a účastník výběrového řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.
16.3 Zadavatel si vyhrazuje právo:
e) před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky,
f) požadovat, aby účastník výběrového řízení objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil
další nebo chybějící údaje a doklady,
g) vyřadit nabídku dodavatele, která nesplňuje zadávací podmínky; nabídky, které byly
zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny,
h) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu,
i) neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem výběrového řízení, a to i bez uvedení důvodu,
j) výběrové řízení zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, a to i
bez uvedení důvodu,
k) oznámit výběr dodavatele, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení
prostřednictvím profilu zadavatele; v takovém případě je oznámení doručeno všem
dodavatelům okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
16.4 V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat
v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu dodržet zásady podle § 6 zákona. Pokud Výzva odkazuje na ustanovení zákona,
užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně.
Zadávací podmínky
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