VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Adresát:

Vedení ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, na základě získané
neinvestiční dotace na výdaje spojené s realizací nejméně 14 denního organizovaného
pobytu dětí v oblasti, která není postižena smogovou situací, se rozhodlo vypsat veřejnou
zakázku Ozdravný pobyt žáků školy, která bude financována z neinvestiční dotace SMO a
z příspěvků rodičů.
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení
na dodávku služeb – 14 denní ozdravný pobyt žáků ZŠ Gen. Píky 13A

ZADAVATEL
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
IČ 70933928
Statutární zástupce: Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
e-mail: reditel@zsgepiky.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
DLE USTANOVENÍ § 38, ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ( DÁLE JEN
ZÁKON)

„14 denní ozdravný pobyt žáků ZŠ Gen. Píky 13A“
ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce závazná.
Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění
vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek soutěže, předává písemně
v souladu s ustanovením § 148 odstavec 2 zákona (pokud to zákon vyžaduje), písemně osobně nebo
písemně e-mailem (pokud to zákon umožňuje), a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou při
vyžádání zadávací dokumentace.
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1. Údaje o oznámení zadávacího řízení:
Oznámení o zakázce:
Datum uveřejnění na webových stránkách zadavatele : 29.11.2013
Uveřejněno v ISVZUS: neuveřejňuje se

2. Údaje o veřejném zadavateli a pověřené osobě dle § 151 zákona:
Zadavatel:
Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon:

Příspěvková organizace, § 2 odst. 2 písm. c) zákona
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková
organizace
Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
70933928
není plátce DPH
Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
596 612 102

3.Údaje o uchazeči
Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona v návaznosti na
ustanovení § 17 písm. d) zákona své identifikační údaje takto:
Právnické osoby:
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně
ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
Fyzické osoby:
Jméno, příjmení, případně obchodní firma
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
Podává – li nabídku více dodavatelů společně:
Kopii smlouvy ( např. smlouva o sdružení), ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří
podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
V nabídce bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku:
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V případě právnické osoby
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně
ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
V případě fyzické osoby:
Jméno, příjmení, případně obchodní firma
Rodné číslo nebo datum narození
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail
Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede
uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení.

4. Údaje o zadávací dokumentaci dle § 44 zákona
Se nevyskytují

5. Údaje o podání nabídky dle § 69 zákona
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů
v tomtéž zadávacím řízení.
Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
a nápisem „NEOTEVÍRAT“
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.
5.1 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je stanovena
na 180 dnů.
5.2 Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 13.12. 2013 v 12.00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny
zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky, a to na adresu Gen. Píky 13A/2975, 702 00
Ostrava. Nabídky lze podávat i prostřednictvím držitele poštovní licence.
Za převzetí nabídky odpovídá Ing. Jarmila Mertová, p. Anna Staňková

6. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
6.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 13.12.2013 ve 13.00 hod. v ZŠ Gen. Píky 13A
v kanceláři ředitele školy.
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6.2 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami
Osoby zadavatele:
Členové nebo jejich náhradníci 3 členné komise pro otevírání obálek. Členy a náhradníky komise
jmenuje zadavatel. Členové a náhradníci hodnotící komise splňují podmínku nepodjatosti.
6.3 Postup hodnotící komise při otevírání obálek
Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky podle
ustanovení § 71 odst. 8 zákona, tedy zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku - čeština,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách.
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Komise provede kontrolu úplnosti
každé nabídky podle ustanovení § 71 odst. 8 zákona a po provedení kontroly úplnosti uvede komise
do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky:
1) identifikační údaje uchazeče
2) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou
a zda je z hlediska požadovaného obsahu úplná.
3) informaci o nabídkové ceně
Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud nabídka není úplná, hodnotící komise
nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí
vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů je zadavatel povinen
uchazeči bezodkladně písemně oznámit.
Uchazeči jsou oprávněni do zákonem stanovené části protokolu nahlédnout a pořídit si z něj výpis
nebo jeho opis.

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
7.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.
7.2. Název veřejné zakázky

„14 denní ozdravný pobyt žáků ZŠ Gen. Píky 13A“
7.3. Místo plnění veřejné zakázky
Moravskoslezský a Zlínský kraj, v oblasti, která není postižena smogovou situací
7.4 Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný začátek služby : po podpisu smlouvy: nejdříve 16.3.2014
Předpokládané ukončení - celkové předání služby: nejpozději 29.3.2014
7.5. Klasifikace veřejné zakázky a jeji specifikace
Dodávka služeb:
Rozsah
Počet žáků
150 ( 4. – 9.ročníku)
Počet pedag.
13
Počet dní

14 dní/ 13 nocí

( upřednostňujeme jeden 14 denní cyklus)
Ubytování

max. 4 lůžkové pokoje + sociální zařízení
( bez patrových postelí)

Stravování

5x denně včetně pitného režimu (začátek - 1. den OBĚD,
konec – poslední den SNÍDANĚ

Doprava autobusy

TAM: odjezd od budovy ZŠ – příjezd k ubytovacímu zařízení
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ZPĚT: odjezd od ubyt.zařízení – příjezd k budově školy


Doplňkové služby

např.:

bazén v ubytovacím zařízení
environmentální program
ozdravný program – aquapark, výlety
noční služba

Podmínky dodávky
1. termín pobytu je pevně stanoven v období 16.3. -29.3. 2014
2. součástí nabídnutých služeb bude využití místností objektu k vyučování (min. 4 místnosti
s kapacitou pro 20 žáků nebo 2 místnosti s celkovou kapacitou 40 žáků)
3. vybraný zájemce se zavazuje k poskytnutí služeb pro 13 pedagogů zdarma
4. nabídnutá cena je brána jako konečná a nepřekročitelná
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby bez DPH:

750.000,- Kč

Je nutné podat nabídku na zakázku jako celek, zadavatel nepřipouští plnění pouze dílčích částí.
Vlastní nabídka:
 popis a specifikace nabízeného plnění,
 nabídková cena,
 návrh smlouvy, v níž
 cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za
kompletní službu
 cenová nabídka musí být rozdělena na cenu základní bez DPH, samostatně DPH
a cena celková s DPH za celou nabídku a jednotlivé služby
 veškeré náklady na služby veřejné zakázky dle předmětu této výzvy
v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní cenou s vyznačením
DPH, výhradně v Kč
 dodavatel vystaví fakturu s podrobným výpisem jednotlivých položek po předání
služby ve 3 vyhotoveních, v poznámce faktury bude uvedeno: „14 denní
ozdravný pobyt žáků školy“
 splatnost faktur je 2 týdny ode dne jejich doručení do sídla zadavatele
Dodatečné údaje k veřejné zakázce
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k veřejné zakázce na základě
písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Tato se podává výhradně na
adresu zadavatele v českém jazyce. Zadavatel poskytne dodatečné informace písemně (e-mailem,
faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Znění žádosti o dodatečné informace a
vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací výzva
zaslána.
Dodatečné údaje k veřejné zakázce vyřizuje Ing. Jarmila Mertová nebo Mgr. Jan Veselý

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů dle § 62 zákona
8.1 Kvalifikační předpoklady uchazeče:
- má příslušné oprávnění k podnikání, předložením příslušného živnostenského oprávnění či
kopie výpisu z obchodního rejstříku,
- reference v posledních 3 letech na obdobný předmět plnění, alespoň jedna zakázka v rozsahu
min. 500 tis. Kč, doložená čestným prohlášením
8.2 Uchazeč doloží čestné prohlášení, že:
- na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
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nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče,
- nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
-

8.3 Pravost dokladů
Zadavatel si může před podepsáním smlouvy od vítězného uchazeče vyžádat originály nebo ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v §
58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v
zadávacím řízení s uvedením důvodu.

9. Posouzení a hodnocení nabídek:
9.1 Hodnotící komise ustanovená zadavatelem
Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel v souladu § 74 hodnotící komisi. Činí-li
hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem
zadavatele. Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů a je – li to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky, musí být nejméně 1/3 členů komise s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení zákona
vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.
Členové hodnotící komise nesmí být podle ustanovení § 74 odst. 7 zákona ve vztahu k veřejné
zakázce a k uchazečům podjati.
Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.
Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby ( přizvaní poradci), které určí zadavatel
nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako
pro členy hodnotící komise.
9.2. Posouzení nabídek
Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 zákona provede posouzení nabídek uchazečů z
hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách. Hodnotící komise dále posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22
odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný
zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný
zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V
žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit.
Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání
hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Dodatečné informace uchazeče nesmí
obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání.
Hodnotící komise posoudí též výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si
hodnotící komise vyžádat od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
9.3 Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 78 zákona
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky.
1. kritérium:
2. kritérium:
3. kritérium:

Celková výše nabídkové ceny bez DPH
Kvalita ubytovací kapacity
Doplňkové služby

60%
25%
15%

Uchazeči předloží ve svých nabídkách ke kritériím údaje zapsané do krycího listu nabídky a do
návrhu smlouvy:
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K 1. kritériu – Celková výše nabídkové ceny
 v rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez
DPH
 cena bude vypočtena dle bodu 9.4.zadávací dokumentace
 nabídková cena bude doložena oceněnými soupisem služeb (dle specifikace)
K 2. kritériu – Kvalita ubytovací kapacity
 počet lůžek na jednotlivých pokojích, umístění sociálního zařízení
- pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě = 1 bod
- 4 lůžkový pokoj se sociálním zařízením = 2 body
- 3 lůžkový pokoj se sociálním zařízením = 3 body
- 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením = 4 body
K 3. kritériu – Doplňkové služby
 bazén v ubytovacím zařízení
 ozdravný program – aquapark, výlety autobusem, zajištění tělocvičny
 doprovodný program – zajištění soutěží, diskoték, besed atd.
 noční služba
Doplňkové služby typu: výlet autobusem, aquapark, tělocvična budou ohodnoceny 1 bod/ 1 služba.
Doplňkové služby typu: bazén v ubytovacím objektu, noční služba, organizování sportovních a
kulturních soutěží budou ohodnoceny 3 body/1 služba.
9.4 Způsob hodnocení nabídek podle kritéria dle § 79 odst. 1 zákona
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč vč. DPH nabídnutou
uchazečem, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč
-------------------------------------- x 100 (bodů) x váha kritéria
hodnocená nabídková cena v Kč
2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit technické řešení dodávky:
Úroveň jednotlivých nabídek podle počtu lůžek na pokojích a rozsahu nabídnutého sociálního zařízení
bodovací metodou pomocí hodnotící tabulky. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
hodnota nabídky
----------------------------------------------------- x 100 (bodů) x váha kritéria
Hodnota nejvhodnější nabídky
3. kriterium: Zadavatel bude hodnotit rozsah nabízených doplňkových služeb bodovací metodou
pomocí hodnotící tabulky. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
hodnota nabídky
----------------------------------------------------- x 100 (bodů) x váha kritéria
Hodnota nejvhodnější nabídky

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na dodávku služeb.
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
Cena bude dána součtem všech specifikací dle bodu 7.5

11. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
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12. Platební podmínky:
Zadavatel poskytne zálohu ve výši 50 % splatnou 21 dní před nástupem žáků na ozdravný pobyt.
Celková faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů po převzetí předmětu plnění. Splatnost faktury
je 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury na adresu zadavatele. Úhrada faktury bude
provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě.

13. Obchodní podmínky:
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou součástí zadávací
dokumentace v podobě textu smlouvy obligatorního charakteru.
Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické
či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná.
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění
podmínek zadání.
Uchazeč má právo doložit ve své nabídce text dodatku ke smlouvě, kterým navrhuje případnou
úpravu jednotlivých ustanovení textu smlouvy. Zadavatel však není povinen návrh dodatku smlouvy
akceptovat.

14. Požadavek na poskytnutí jistoty dle § 67 zákona
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

15. Varianty nabídky dle § 70 zákona
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

16. Zrušení zadávacího řízení dle § 84 zákona
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení .

17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
Podmínkou zadavatele je podání nabídky v českém jazyce a to v jednom originálním
vyhotovení.
Obálka, do které uchazeč vloží a uzavře svoji nabídku bude opatřena krycím listem - označení
nabídky.
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo
části nabídky.
Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky
bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran
nabídky.
Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva
využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Formální členění nabídky:
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:
1: Krycí list nabídky
2: Obsah nabídky
3: Doklady o splnění kvalifikace a podmínek zadavatele
a)
Základní kvalifikační kritéria dle § 53
- čestné prohlášení
Zadavatel: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
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Profesní kvalifikační předpoklady
- výpis z OR (kopie)
- doklad o oprávnění k podnikání (kopie)
4: Podepsaný návrh smlouvy
5: Další údaje o uchazeči
6: Prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky
b)

19. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:
Obsah čl. 19 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování
nabídky.
Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného
uchazeče ( uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.
19.1 Předložení čistopisu smlouvy
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný
počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který již bude ze strany uchazeče podepsán.
Čistopis smlouvy musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.
19. 2 Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy
tak, aby byla smlouva uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný
uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být
smlouva v daném termínu uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil
jako další v pořadí.
19.3 Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Za zadavatele
Mgr. Jan Veselý
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