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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou dle Směrnice k 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Radostice, dle Metodického 

pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 a dle 

obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. 

 

Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu 

zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon se použije pouze podpůrně a 

přiměřeně. 

 

 

 

 

„Stezka pro chodce a cyklisty“ 

 

 

 

 

 

Zadavatel zakázky: 

Obec Radostice 

Sokolská 11, 664 46 Radostice 

IČ: 004 87 520 
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Přílohy: 

1. Krycí list nabídky  

2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele 

3. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti poddodavatele 

4. Návrh Smlouvy o dílo 

5. Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr 

1. PREAMBULE 

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s obecnými zásadami postupu zadavatele dle 

§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ či 

„zákon o veřejných zakázkách“). 

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona. Všemi citacemi zákona se míní použití 

institutů tohoto zákona analogicky. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj 

v rámci Investice do vaší budoucnosti. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je účastník povinen doručit zástupci zadavatele 

(INTEZA advice a.s.) v písemné podobě na zadavacirizeni@intezaad.cz nejpozději do 4 

pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Vysvětlení nebo změnu 

zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zástupce zadavatele 

na každý dotaz odpoví nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávací 

dokumentace bude zadavatel poskytovat stejným způsobem, který zvolil pro zahájení výběrového 

řízení. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky. 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 

zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto 

požadavky je účastník povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a 

ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací 

dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích 

podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.  

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 

obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů 

výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, 

kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá 

uvedeným parametrům. 

mailto:zadavacirizeni@viaconsult.cz
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Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že 

osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Projektová dokumentace byla zpracována projektantem: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ: 00216305. Hlavním 

projektantem je Ing. Martin Smělý, číslo autorizace ČKAIT: 1004435, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby. 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

2.1. Základní údaje 

název : Obec Radostice 

sídlo : Sokolská 11, 664 46 Radostice 

IČ : 004 87 520 

Jednající : Ing. Jaroslav Kadlčík - starosta obce 

2.2. Pověřená osoba zadavatele 

Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je INTEZA advice a.s., Kopečná 12, 

602 00 Brno, IČ: 25084275. 

2.3. Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností – 

INTEZA advice a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, e-mail: zadavacirizeni@intezaad.cz. 

Bližší informace poskytne: 

Mgr. Michaela Romanová, tel.: +420 605 201 161, e-mail: zadavacirizeni@intezaad.cz 

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba stezky pro chodce a cyklisty s délkou 908 m. Stezka pro 

chodce a cyklisty nijak nenarušuje charakter území. Stavba nahrazuje stávající nezpevněnou 

komunikaci a vedení trasy nepřináší výrazné terénní úpravy. 

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace – 

projektová dokumentace a výkaz výměr. 

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 3 946 790,76 Kč bez DPH. 

mailto:zadavacirizeni@viaconsult.cz
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín zahájení realizace: 

Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že 

budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným 

dodavatelem. Termín může být pozměněn s ohledem na průběh výběrového řízení. 

Ukončení realizace zakázky: nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Místo plnění: Stezka bude napojena na stávající místní komunikaci na ulici školní v 

obci Radostice a na zpevněnou účelovou komunikaci na okraji 

katastrálního území obce Ořechov, která vede až do zastavené části 

obce (blíže viz příloha č. 5 ZD – projektová dokumentace). 

Prohlídka místa plnění: Účastníci mohou učinit prohlídku okolí místa plnění zakázky nezávisle 

na zadavateli, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa.  

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude 

celková nabídková cena v Kč bez DPH. Rozumí se cena uvedená v návrhu smlouvy. 

Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je specifikován v čl. 7. 2. 

zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 

zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, kterými prokazuje splnění 

části kvalifikace, a to v následujícím rozsahu: 

- základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (analogicky 

dle § 74 odst. 1), 2) a 3) zákona) – čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 

poddodavatele je přílohou č. 3. této zadávací dokumentace, 

- profesní způsobilost poddodavatele prokáže účastník předložením výpisu z obchodního 

rejstříku poddodavatele (je-li poddodavatel v obchodním rejstříku zapsán), 

- dále musí být doložen písemný závazek poddodavatele 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 tom rozsahu, v jakém 

poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele, 

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace účastníka. 
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Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 

prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 

Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady 

prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí 

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 

zahájení výběrového řízení. 

Dojde-li v průběhu výběrového řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník 

zadávacího řízení povinen postupovat v souladu s § 88 ZZVZ. 

Pokud nabídku podává několik účastníků společně, je každý z nich povinen prokázat splnění 

základní způsobilosti a profesní způsobilosti, resp. doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné 

evidence v plném rozsahu. Splnění zbylých požadavků musí prokázat všichni účastníci společně. V 

případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím poddodavatele se 

předchozí odstavec použije obdobně. 

Pokud nabídku podává několik účastníků společně, jsou zadavateli povinni předložit současně s 

doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 

všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po 

dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 

6.1 Základní způsobilost 

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel: 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek,  

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) který nemá 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení – viz příloha č. 2 

zadávací dokumentace. 
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6.2 Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží: 

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

pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem 

zahájení výběrového řízení, 

 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:  

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Výkon zeměměřických činností 

 

6.3 Ekonomická kvalifikace 

 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace. 

6.4 Technická kvalifikace 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením: 

a) Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 

výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací. 

 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech provedl: 

 

1) Tři zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. novostavba nebo 

rekonstrukce chodníku nebo komunikace (nebo jiné obdobné zpevněné plochy) (včetně 

revitalizace dotčeného území), ve finančním objemu min. 1.500.000,- Kč bez DPH za každou 

zakázku. 

 

Jestli-že jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční zakázky, lze tuto 

referenci použít pro prokázání více bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze 

strany dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a v jakém 

rozsahu. Dodavatel tedy prokáže všechny výše uvedené požadavky minimálně 3 referenčními 

zakázkami. 

 

Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat z doložených referenčních listin či specifikací 

referencí uvedených v jejich seznamu. 
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POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých 

nebude uchazeč (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního 

dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, 

přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se 

k předmětu reference. 

POZN.: Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference 

naplňuje požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v 

seznamu referenčních zakázek. např. Je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého 

nevyplývá specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v 

seznamu referencí s přesným určením předmětu realizace, hodnoty konkrétní prokazované 

reference a doby realizace.  

POZN.: Jestli-že se jedná o zakázku probíhající, splní dodavatel požadavky na předmětnou 

referenční zakázku pouze v případě, že referenční zakázka splní všechny výše požadované 

parametry ke dni vydání osvědčení a tato skutečnost bude z předloženého osvědčení patrná. 

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, kteří se 

budou podílet na realizaci zakázky v pozici: 

- hlavního stavbyvedoucího 

 

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením: 

➢ dokladů o vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení) a dokladů o odborné kvalifikaci osob 

(certifikáty, oprávnění, autorizace) – pokud jsou u členů týmu požadovány. 

➢ profesních životopisů formou čestného prohlášení, obsahujících délku jejich praxe a 

informaci o účasti těchto osob na realizovaných projektech – zakázkách (včetně 

specifikace jejich profesní pozice v rámci referenčních zakázek, specifikace předmětu 

referenčních zakázek a doby jejich realizace). 

➢ pokud se nejedná o zaměstnance dodavatele, bude rovněž doložen závazek těchto osob 

podílet se na plnění zakázky v uvedené funkci (tento závazek může plynout 

z poddodavatelské smlouvy, případně může být formou čestného prohlášení dané osoby). 

 

Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto: 

 

➢ hlavní stavbyvedoucí musí mít  

o min. 5 let praxe při řízení stavební prací obdobného typu, přičemž jako stavbyvedoucí 

musel působit min. u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. 

novostavba nebo rekonstrukce chodníku nebo komunikace (nebo jiné obdobné 

zpevněné plochy) včetně revitalizace dotčeného území, ve finančním objemu min. 

1.500.000,- Kč bez DPH za každou zakázku. 
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POZN.: Výše specifikované požadavky kvalifikační dokumentace na členy týmu a jejich odbornost 

musí vyplývat z předložené dokumentace. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení 

členové týmu podíleli na realizaci předmětu výběrového řízení dle výše specifikovaných pozic. 

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

7.1. Návrh smlouvy 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky, vymezené ve formě 

a struktuře návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD). Účastník do obchodních podmínek doplní údaje 

nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto 

doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše 

uvedené jsou nepřípustné a mohou mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka 

nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být 

v takovém případě součástí nabídky účastníka. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není 

předložením návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel může 

vyloučit takového účastníka z další účasti na zakázce. 

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, 

uvedené v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, účastník se označuje jako 

Dodavatel či Zhotovitel. 

K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží: 

- Položkový rozpočet 

- Seznam poddodavatelů 

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, 

kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, a to včetně 

procentuálního vyjádření podílu na zakázce. V seznamu poddodavatelů musí být mimo 

jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých účastník prokazuje kvalifikační 

předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na 

prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou 

realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu 

výběrového řízení, uvedené v zadávacích podmínkách. 

Pozn.: Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelů má se za to, že účastník 

realizuje zakázku sám bez pomoci poddodavatelů. 

Pozn.: Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
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Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za 

uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 

subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy. 

Před podpisem smlouvy vybraný dodavatel předloží: 

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě (pozn.: účastník musí předložit platnou a 

účinnou pojistnou smlouvu, přičemž pojistná částka předmětného pojištění musí 

činit alespoň 3.500.000,- Kč). 

Pozn.: V případě, že uchazečem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude 

překládat v rámci nabídky pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, 

že pojištění kryje škody způsobené uchazečem – sdružením při realizaci zakázky, tzn. že 

všichni dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám nést odpovědnost za škodu 

společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do výběrového řízení. 

Tato předmětná smlouva může být předložena až u podpisu samotné smlouvy 

v rámci poskytnutí součinnosti vítězného účastníka před podpisem smlouvy. 

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny 

• Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech 

souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění 

zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 

• Účastník předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný 

výkaz výměr (příloha č. 5 ZD). 

• Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním 

předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace – 

návrh Smlouvy o dílo: 

a) Celková nabídková cena bez DPH 

b) DPH z nabídkové ceny 

c) Celková nabídková cena včetně DPH 

Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy 

odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými 

právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně 

DPH musí zůstat nezměněna. 
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8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (doporučení 

zadavatele) 

8.1. Způsob a forma zpracování nabídky 

Nabídku je účastník povinen podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) v souladu se 

zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.  

Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho 

svazku. Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, a 

identifikačními údaji účastník. 

V případě rozporů mezi originálem a případnou kopií jednotlivých výtisků (jestli budou doloženy) se 

považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku. 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce či s překladem do českého jazyka 

(krom výjimek stanovených v § 45 odst. 3 zákona) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby 

byly dobře čitelné. Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem 

zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými 

bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

Certifikáty a doklady, které mají původ ze zahraničí, musí být přeloženy do českého jazyka. 

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za 

účastníka. 

9. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v 

pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu zástupce zadavatele – INTEZA advice 

a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. 

do 15. 7. 2022 do 9:00 hodin. 

Účastník je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce 

(balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena 

přelepkami s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem: 

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

„Stezka pro chodce a cyklisty“ 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude 

doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. 

10. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

Zadavatel na tomto místě informuje dodavatele, že v případě splnění podmínek může být uplatněna 

vyhrazená změna závazku ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to analogicky v souladu s § 
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100 odst. 1 zákona. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy se týká rozsahu stavebních prací a 

ceny. 

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky se týká rozsahu předmětu  

veřejné zakázky dle čl. 3 této ZD. 

Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat dílo pouze dle rozděleného rozpočtu SO 001, a to v 

závislosti na tom, zda obdrží dotaci. O spolufinancování veřejné zakázky prostřednictvím dotace 

informoval zadavatel dodavatele v preambuli této ZD. Pokud zadavatel dotaci neobdrží, bude 

realizovat dílo pouze dle rozděleného rozpočtu SO 001 z vlastních zdrojů. 

Zadavatel předpokládá, že obdrží deklarovanou dotaci. V takovém případě nebude vyhrazená 

změna závazku ze smlouvy uplatněna. 

V případě, že zadavatel neobdrží deklarovanou dotaci, bude uplatněna vyhrazená změna závazku 

ze smlouvy, kdy bude realizováno dílo pouze v rozsahu dle rozděleného rozpočtu SO 001 a 

zadavatel uhradí dodavateli (zhotoviteli) pouze cenu za realizaci této příslušné části díla. 

Zadavatel (Objednatel) informuje dodavatele (zhotovitele) o tom, zda uplatňuje vyhrazenou změnu 

závazku ze smlouvy v rámci vyjádření podle čl. XXI odst. 2 písm. b) návrhu smlouvy. 

11. PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto 

náklady nesou účastníci sami. 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v jeho 

průběhu až do okamžiku podpisu smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání 

nabídek. 

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

12. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části. 

 


