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Výzva k podání nabídky 
včetně zadávací dokumentace 

Veřejný zadavatel 
Název: město Příbor 

Sídlem: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
IČO: 00298328 

 

 
 
 

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
označenou jako: 

„Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova“ 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána  
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 

avšak využívá znění některých paragrafů ZZVZ. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název veřejného zadavatele: město Příbor 
Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 
IČO zadavatele: 00298328 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. arch. Jan Malík, starosta 
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298328 
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Kunčar, Odbor investic a správy majetku, MÚ Příbor 
Elektronická adresa: kuncar@pribor-mesto.cz 
Telefonní kontakt: +420 556 455 451, +420 732 182 691 

2. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1. Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem stavebních prací je 

akce „Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova v Příboře“. 

Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty: 

• SO-101 Spojovací ulička Farní-Žižkova 

• SO-201 Sanace opěrných zdí 

• SO-202 Záporová zídka 

• SO-305 Dešťová kanalizační přípojka 

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (PDPS) zpracované společností Geoengineering spol. 

s r.o., IČO 47668121, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. 

2.2. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních 
podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

2.3. Technický dozor u dané stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

2.4. Tento dokument je zároveň Výzvou k podání nabídky a zároveň Zadávací dokumentací. Pokud je v tomto 
zadávacím řízení zmíněna zadávací dokumentace, nebo výzva k podání nabídek, má se za to, že je tím 
míněn tento dokument. 

2.5. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro 
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze 
pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky 
obdobného řešení. 

3. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

3.1. Zadávací dokumentace včetně všech příloh a kompletní projektové dokumentace bude poskytnuta na 
základě e-mailové žádosti uchazeče na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené v čl. 1. 
(kuncar@pribor-mesto.cz) formou hypertextového odkazu na její stažení, a to po celou lhůtu pro podání 
nabídek. 

4. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Lhůta plnění veřejné zakázky je nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště. Předpoklad předání 
staveniště je duben 2020. 

4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo v závislosti na zdržení zadávacího řízení oproti předpokládanému časovému 
harmonogramu posunout termín zahájení a dokončení stavebních prací, a to přiměřeně o dobu, o kterou 
se zadávací řízení opozdilo. 

4.3. Místem plnění této veřejné zakázky je město Příbor. Lokalita se nachází v Městské památkové rezervaci 
Příbor ve svahu mezi ulicemi Farní a Žižkovou. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298328
mailto:kuncar@pribor-mesto.cz
mailto:kuncar@pribor-mesto.cz
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5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A JEJÍ ZMĚNY NEBO DOPLNĚNÍ 

5.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemnou 

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel vždy na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

uvedenou v čl. 1. (kuncar@pribor-mesto.cz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 

pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, 

pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. 

6. PODÁNÍ NABÍDKY 

6.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

6.2. Nabídku lze podat pouze v listinné podobě. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené 

názvem veřejné zakázky: 

 

Veřejná zakázka 
 

Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova 
 

NEOTEVÍRAT 
 

6.3. Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné zaslání oznámení 

o pozdním podání nabídky. 

6.4. Místo pro doručení nabídky: Město Příbor 

 náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

6.5. Osobní doručení je možné v pondělí a ve středu v době 08:00 – 17:00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v době 

08:00 – 14:00 hod. na podatelnu úřadu. V poslední den lhůty pro podání nabídek je doručení možné do 

11:00 hod. 

6.6. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím 

jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

6.7. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 

dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 

řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

6.8. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 21.01.2020 do 11:00 hodin 
(v případě doručení nabídky poštou je za okamžik doručení nabídky zadavateli považováno převzetí 
nabídky podatelnou zadavatele). Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek se nepovažuje za 
podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

6.9. Otevírání obálek není veřejné. 

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

7.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

7.1.1. Způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ 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, 

mailto:kuncar@pribor-mesto.cz
mailto:kuncar@pribor-mesto.cz
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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. 

7.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1. písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

7.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1. písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1. písm. a) splňovat osoby uvedené 
v bodu 7.1.2. a vedoucí pobočky závodu. 

7.1.4. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dle 
přílohy č. 4 této výzvy anebo předložením prostých kopií těchto dokladů: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 7.1.1. písm. a), 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu bodu 7.1.1. písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 7.1.1. písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 7.1.1. písm. c), 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 7.1.1. písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 7.1.1. písm. e). 

7.2. Profesní způsobilost 

7.2.1. Ke splnění podmínek profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložení: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, 

b) výpisu z živnostenského rejstříku, ze kterého vyplyne, že dodavatel je držitelem živnostenského 
oprávnění s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ 

c) dokladu o tom, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. doložení příslušného 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 obor „Geotechnické 
stavby“ a „Silniční stavby“. 

7.2.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení dle 
přílohy č. 4 této výzvy anebo prostých kopií dokladů uvedených v bodu 7.2.1. pod písmeny a) - c). 

7.3. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost podle bodu 7.2.1 písm. a) musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

7.4. Technická kvalifikace 

7.4.1. K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje zadavatel předložit: 
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• seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací 

Z tohoto seznamu musí být zřejmé: 

• provedení nejméně 2 dokončených stavebních prací, jež spočívaly v pracích obdobného 
charakteru v objemu investičních nákladů min. 2 000 000 Kč bez DPH/stavba, 

Ke každé této stavbě musí být doloženo osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
těchto prací 

7.4.2. Dodavatel prokazuje splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení dle přílohy 
č. 4 této výzvy anebo předložením prostých kopií dokladů prokazujících splnění technické kvalifikace. 

7.5. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace požadované zadavatelem, může tyto části prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle bodu 7.5 písm. d) této zadávací dokumentace je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a 
předkládá doklady podle bodu 7.4 této zadávací dokumentace vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle bodu 7.5 písm. d) této zadávací dokumentace obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění profesní způsobilosti podle bodu 
7.2.1 písm. a) této zadávací dokumentace. 

7.6. 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 podmínek základní 
způsobilosti dle bodu 7.1 této zadávací dokumentace a podmínek profesní způsobilosti podle bodu 7.2.1 
písm. a) této zadávací dokumentace každý samostatně. Splnění podmínek profesní způsobilosti dle bodu 
7.2.1 písm. b) a c) této zadávací dokumentace a kvalifikace podle bodu 7.4 této zadávací dokumentace 
musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

7.7. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikace smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 
veřejnému zadavateli a jiným 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. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, 
aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel 
nestanoví jinak. 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

8.1. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v samostatném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu 
č. 2 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy. 
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. 
Závazný text smlouvy účastník zadávacího řízení doplní pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či 
požadované v zadávací dokumentaci. 

9. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 



    

 

 

Výzva k podání nabídek - Sanace opěrné zdi Farní – Žižkova v Příboře strana 6/8 

9.1. Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací 
dokumentace. 

9.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

10.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu pro realizaci celé zakázky. 

10.2. Nabídková cena zakázky bude uvedena v české měně bez DPH a vč. 21% DPH. 

10.3. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky - viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace. 

10.4. Nabídková cena této zakázky bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty 
veškeré náklady spojené s kompletní realizací předmětu zakázky. 

10.5. Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním příslušného výkazu výměr, který je součástí této 
zadávací dokumentace. Jakákoli změna ve výkazu výměr – v jednotkách či obsahu jednotlivých položek – 
je způsobilá vyřazení a následného vyloučení nabídky ze zadávacího řízení (vyjma položek stanovených 
procentní hodnotou příslušným oceňovacím programem – tj. přesun hmot apod.). Účastník zadávacího 
řízení je povinen vyplnit nabídnutou cenu za provedení všech jednotlivých položek ve výkazu výměr. 
Uvedení „nulové“ hodnoty u kterékoli položky výkazu výměr bude považováno za nesplnění zadávacích 
podmínek a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena. Účastník zadávacího řízení rovněž není 
oprávněn zahrnout náklady na provedení jednotlivých položek do jiných položek výkazu výměr. Pro 
stanovení nabídkové ceny je rozhodný výkaz výměr. 

10.6. Nabídkovou cenu není možné překročit, nestanoví-li obchodní podmínky jinak. 

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

11.1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, 
sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČO, DIČ, telefon, 
e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky), případně URL adresu – viz příloha č. 3 
zadávací dokumentace. 

11.2. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 
Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná 
plná moc. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu 
č. 2 této výzvy, a nelze se od nich odchýlit (dodavatel pouze vyplní vyznačené části návrhu smlouvy - 
obchodních podmínek, popřípadě dle poznámek a pouze v jejich rozsahu návrh smlouvy vhodně 
upraví). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka 
zadávacího řízení. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí 
smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto 
přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu 
smlouvy. 

11.3. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem nebo zákonem, včetně dokladů 
a informací prokazujících splnění kvalifikace. 

11.4. Dodavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Dodavatel závazně využije přílohu 
č. 5 zadávací dokumentace – Seznam subdodavatelů. Zároveň bude k seznamu doloženo prohlášení 
dodavatele o dohodě na spolupráci při realizaci díla se subdodavateli pro případ, že zadavatel rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky dodavatele. Pokud bude dodavatel plnit předmět zakázky sám, uvede to ve 
své nabídce formou čestného prohlášení a přílohu nevyplňuje. 

11.5. Nabídka bude předložena v českém jazyce. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce 
musí být připojen jejich překlad do českého jazyka. Podmínka překladu dle přecházející věty se netýká 
dokladů týkajících se prospektů. Povinnost přiložit překlad do českého jazyka se také nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce. 
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11.6. Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve dvou vyhotoveních: v jednom originále a v jedné kopii 
v písemné formě označených „ORIGINÁL NABÍDKY“ a „KOPIE NABÍDKY“. Nabídky nebudou přijímány 
elektronickými prostředky – elektronickou cestou. 

11.7. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky přiloží do obálky digitální datový nosič s návrhem 
smlouvy (ve formátu *.docx) a oceněným výkazem výměr (ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo 
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru). Struktura oceněného výkazu výměr musí odpovídat 
struktuře ze zadávací dokumentace. V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu 
smlouvy je rozhodující písemný návrh smlouvy. V případě rozporů ve stavebním rozpočtu je rozhodující 
jeho písemná verze. 

11.8. Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně (společná nabídka), uvedou v nabídce 
též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího 
řízení. 

11.9. Nabídka účastníka zadávacího řízení nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést 
zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci 
s jednotlivými listy. 

11.10. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou. 

11.11. Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů: 

1. Krycí list nabídky, jehož součástí je rovněž prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jiného 
uchazeče o tuto zakázku, kterým je prokazována kvalifikace. 

2. Smlouva o společnosti – bude-li uplatněna 
3. Doklady o splnění podmínek základní způsobilosti (Upozornění pro účastníky zadávacího řízení: 

Zadavatel předkládá jako přílohu č. 4 této výzvy vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění 
podmínek základní způsobilosti). 

4. Doklady o splnění podmínek profesní způsobilosti (Upozornění pro účastníky zadávacího řízení: 
Zadavatel předkládá jako přílohu č. 4 této výzvy vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění 
podmínek profesní způsobilosti). 

5. Doklady o splnění kritérií technické kvalifikace Upozornění pro účastníky zadávacího řízení: 
Zadavatel předkládá jako přílohu č. 4 této výzvy vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění 
kritérií technické kvalifikace) 

6. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, 
7. Oceněný výkaz výměr, 
8. Seznam osob, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci zakázky, nebo čestné prohlášení 

o tom, že dodavatel bude plnit předmět zakázky sám, 
9. Ostatní - zde účastník zadávacího řízení uvede informace související s plněním veřejné zakázky, 

které považuje za nezbytné, 
10. Elektronická verze nabídky v rozsahu minimálně: návrh smlouvy o dílo, oceněný rozpočet. 

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

12.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost 
nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

12.2. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, jež je uvedena v čl. V. odst. 1 Návrhu 
smlouvy -  obchodních podmínkách, jež tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

13.1. Dne 13.01.2010 od 10:00 hod. se uskuteční prohlídka místa plnění veřejné zakázky, společná pro všechny 
zájemce, kteří se dostaví v tento termín. 

13.2. Sraz zájemců je v 09:50 hod. před příborskou radnicí, tj. na adrese náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor. 

13.3. Vzhledem ke specifičnosti místa plnění zadavatel doporučuje zájemcům účast při prohlídce místa plnění. 

13.4. Z prohlídky místa plnění nebude zadavatelem pořizován protokol či jiný písemný záznam. 
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13.5. Individuální informace a poznatky získané jednotlivými zájemci v rámci společné prohlídky místa plnění 
nemají charakter vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ. Zadavatel ručí jen za informace 
poskytnuté v zadávacích podmínkách (a přílohách) anebo za písemné vysvětlení zadávací dokumentace 
poskytnuté zadavatelem z vlastního podnětu, případně k písemně doručeným žádostem o vysvětlení 
zadávací dokumentace. 

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní zadavatel 
na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění. 

14.2. Zadavatel nehradí účastníkům zadávacího řízení náklady vzniklé z účasti v řízení. 

14.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníků u třetích osob. 

14.4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku do uzavření smlouvy o dílo zrušit. 

14.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zadat k plnění jen část díla. 

14.6. Část této veřejné zakázky (v rozsahu SO-201 „Sanace opěrných zdí“) bude spolufinancována z Operačního 
programu životní prostředí 2014-2020. 

14.7. Dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, bere na vědomí a souhlasí s tím, že je v souladu s ust. § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2030. 

14.9. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

15. SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ 

15.1. Toto zadání bylo odsouhlaseno Radou města Příbora dne 10.12.2019. 

16. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace stavby + slepý výkaz výměr 
Příloha č. 2: Obchodní podmínky 
Příloha č. 3: Krycí list nabídky (vzor) 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti (vzor) 
Příloha č. 5: Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky (vzor) 
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