
VYZVA

zájemcům k podání cenové nabídky a prokázání kva|ifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. L37l2006 sb.'

o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen ,,ZVZ..) a
v souladu seZávaznými pokyny pro zadávání veřejnýchzakázek v rámci

OPZP

,,BIOKORIDOR . Protipovodňová a
protie Íozni opatřen í, Pa lon ín..

1. ZADAVATEL

Název: obec Palonín
Adresa: Pa|onín 17,7B9 83 Pa|onín
IC: 00303127
DIč: czoo3o3127
Bankovní spojení: 1905689329/0800, ČS, a.s.
Statutární zástupce: Hana Ficnarová, starostka obce

V zastoupení:
Kontaktní osoba: Ing.arch. Radek štefl<a
sld|o: Drozdovice 50a, 796 0I Prostějov
IC:65771753
Tel,: 604 406709
E-mail : dotace.souteze@email.cz

(dá|e také,,objednate|'.)

2. pŘeouĚrveŘernÉ znrÁzrv

2.1' Druh veřejné zakázky
lakázka ma|ého rozsahu na s|užby. Jedná se převážně o ýsadbu ze|eně. Tato veřejná zakázka není
zadávána ve zjednodušeném pod|imitním řízení pod|e ust. $ 38 ZVZ.

2.2. Název veřejné zakázky
,,BIOKORI DoR . Proti povod ňová a protierozní opatřen í, Palonín.'

CPV kódy:
CPV kód: 77ZIL600.B Vysazování stromů
CPV kód: 77310000-6 Služby vysazovánía údržby ze|ených p|och
CPV kód: 45ILZ2L0-0 Skývka ornice
CPV kód: 45112000-5 Výkopové a zemní práce



2.3 Předmět veřejné zakázky
Technické řešení soočívá v realizaci těchto částí:

So 01 Zasakovací průleh - Záhumenní
So 04 Zasakovacíprůleh - Horníp|otky

B|ižší podrobnosti uvádí projektová-dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace této výzvy'
Zpracovate|em je Ing. Jiří Lindner, Zi|inská 26a,779 00 olomouc'

2.3, Popis projektu a jeho cí|e
Biokoridor je navržen v podobě dvou za|esněných pásů šffky 3 _4ffl, délky 553 a 21B m. Zároveň bude
biokoridor svým osazením na vrstevnici, umístěné v polovině táh|ého svahu nad obcí Pa|onín, p|nit při
přívalových deštích i funkci protipovodňovou a protierozní, díky případnému zásaku srážky v místě
stromových ku|tur.

3. Předpokládaná hodnota veřeiné zakázky

Předpok|ádaná celková hodnota za p|nění veřejné zakázky je | 257 409 Kč bez DPH

Vzhledem k předpok|ádané hodnotě veřejné zakázky se jedná o zakázku ma|ého rozsahu,
která není zadávána v zadávacím řízení d|e7V7,

Zadavate| stanovuje podmínku, že nabídková cena nesmí překročit |imitní hodnotu L 257 4o9
Kč bez DPH. Překročenítéto |imitní hodnoty veřejné zakázky bude považováno za nesp|nění
zadávacích podmínek.

Zadání veřejné zakázky respektuje zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení a
je vedeno v sou|adu s podmínkami, které pro zakázky stejného charakteru stanovuje poskytovate|
dotace z operačního programu životní prostředí- viz p|atné znění,,Imp|ementačního dokumentu oP
životníprostředí 2007 _ 2013".,- v p|atném zněnía viz dokument,,Závazné pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v rámci oPŽP"'

3.1. Financování
Projekt je podpořen dotací Z programu Ministerstva životního prostředí operační program Životního
prostředí. Finančnítoky jsou řízeny d|e přís|ušné metodiky Ministerstva financí (Metodika finančních
toků a kontro|y strukturálních fondů a Fondu soudržnosti).

3,2' Zadání zakázky po částech
Zakázka není zadávaná po částech

3.3. Náklady související s přípravou nabídky
Dodavate| nese všechny nák|ady souvisejícís přípravou a podáním své nabídky a zadavate| nebude mít
v Žádném případě odpovědnost za tyto nák|ady, bez ohledu na provedení a výs|edky zadávacíhořízení'

4. zÁruoruÍ Úorue

4'1' Skutečnosti dů|ežité pro zpracování nabídky:

Výkonem zadavate|ských činnostíje pověřen: Ing'arch' Radek štefka, který zadavate|e zastupuje ve
všech úkonech vůči dodavate|ům s výjimkou rozhodovacích úkonů, o kteých musíze zákona
rozhodnout zadavate| sám' Uchazeč veškeré úkony vůči zadavatelí činí prostřednictvím pana Ing.arch'
Radka Šten<y'

Zadávací dokumentace s ostatními údaii o rnýběrovém řízení bude poskytnuta na adrese:

Ing. arch. Radek Šterta
Drozdovice 50a
796 0I Prostěiov



tel.: 604 406 709
email: dotace.souteze@email.cz

ode dne 22,8,2074 v pracovnídny v době od 08:00 hod do 14:00 hod, nej|épe na zák|adě telefonicky
dohodnutého termínu schůzky.

Cena zadávací dokumentace

Zadavate| požaduje úhradu nák|adů souvisejících s reprodukcízadávací dokumentace ve výši 500,- Kč.
Neníp|átce DPH.

Podání nabídek

Nabídky musíbýt podány nejpozději do 5.9.2o14 do 10100 hod na adrese:

Ing.arch. Radek Stefka
Drozdovice 50a
796 0I Prostějov

Nabídky před|ožte v za|epené obá|ce označené vašimi identifikačními Údaji a názvem veřejné zakázky
nápisem:

,,BIOKORIDoR . Protipovodňová a protierozní opatření, Palonín..

!NEOTVIRAT!

otevírání obá|ek s nabídkami

otevírání obá|ek s nabídkami bude neveřejné a proběhne v kance|áři úřadu obce Pa|onín dne B.9.2014
od 10:00 hod,

4.2. Propagace projektu

Uchazeč zajistí na v|astní nák|ady propagaci projektu pod|e p|atných závazných pokynů pro Žadate|e a

příjemce podpory v oPZP č|'7 '

5. KVALIFIKAčruÍxnrrÉnrn:

5.1' Zák|adníkvalifikačnípředpoklady

Dodavate| sp|ňuje zák|adní kvaIifíkační předpok|ady jest|iže:

a) neby| pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch z|očinného spo|čení, trestný
čin účasti na z|očínném spo|čenr, lega|izace výnosů z trestné činnosti, podí|nictví, přijetí úplatku,
podp|ácení, nepřímého úp|atkářství podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenstvína takovém trestném činu, nebo doš|o k zah|azení odsouzeníza spáchání
takového trestného činu;jde-li o právnickou osobu, musítento předpok|ad splňovat jaktato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý č|en statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či č|enem statutárního orgánu dodavate|e právnická osoba, musí tento předpok|ad sp|ňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽdý č|en statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-|i nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizačnís|oŽky, musí
předpok|ad pod|e tohoto písmene sp|ňovat ved|e uvedených osob rovněž vedoucítéto organizační
s|ožky; tento základní kva|ifikační předpok|ad musí dodavate| sp|ňovat jak ve vztahu k území Ceské
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či byd|iště,

b) neby| pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem
podnikání dodavatele pod|e zv|áštních právních předpisů nebo doš|o k zahlazení odsouzení za spáchání



takového trestného činu; jde-|i o právnickou osobu, musí tuto podmínku sp|ňovat jak tato právnická
osoba, tak jejístatutárníorgán nebo každý č|en statutárního orgánu, a je-|i statutárním orgánem
dodavate|e či č|enem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad sp|ňovat
jaktato právnická osoba, tak jejístatutárníorgán nebo kaŽdý Clen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-|i nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizačnís|oŽky, musí
předpoklad pod|e tohoto písmene sp|ňovat ved|e uvedených osob rovněž vedoucí této organiz'ační
s|oŽky; tento základní kvaIifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské
republiky, tak k zemi svého síd|a, místa podnikání či bydIiště,

c) nenap|ni| v pos|edních třech |etech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podp|ácení pod|e zvláštního právního předpisu,

d) vůči jerrož majetku neprobíhá nebo neproběh|o v pos|edních třech |etech insolvenční řízení, v
němŽ by|o vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inso|venční návrh neby| zamitnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nák|adů inso|venčníhořízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek by|

zce|a nepostačující nebo zavedena nucena správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v |ikvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České repub|ice, tak v zemi
síd|a, místa podnikání či bydliště dodavate|e,

g) nemá nedop|atek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v Česke
repub|ice, tak v zemi síd|a, místa podnikáníči byd|iště dodavate|e,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na pená|e na sociá|ní zabezpečení a příspěvku na státní
po|itiku zaměstnanosti, a to jak v České repub|ice, tak v zemi síd|a, místa podnikání č| bydIiště
dodavatele, 7

í) neby| v pos|edních 3 |etech pravomocně discip|inárně potrestán či mu nebylo pravomocně
u|oženo kárné opatření pod|e zv|áštních právních předpisů, je-|i poŽadováno prokázání odborné
způsobi|osti podle zv|áštních právních předpisů; pokud dodavate| vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavate|e, vztahuje se tento
předpok|ad na ýto osoby.

j) kteý není veden v rejstříku osob se zákazem p|nění veřejných zakázek

k) kterému neby|a v pos|edních 3 |etech pravomocně u|ožena pokuta za umoŽnění výkonu
ne|egá|ní práce pod|e zvláštního právního předpisu

5.2' ProfesníkvalifikačnípředpokIady

Sp|nění profesních kvaIifikačních předpok|adů prokáže dodavate|, kteý před|oží:

. d|e písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, čivýpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

. d|e písm. b) dok|ad o oprávnění k podnikání pod|e zvláštních právních předpisů V rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dok|ad prokazujícípřís|ušné živnostenské
oprávnění či Iicenci'

. d|e písm. d) dok|ad osvědčujícíjeho odborné způsobi|osti dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobi|ost zabezpečuje - osvědčenío autorizaci pod|e zákona č.

360lI99z Sb., o výkonu povo|áníautorizovaných architektů a o výkonu povo|áníautorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor -

vodohospodářské stavby nebo stavby vodního hospodářství a krajinného Ínženýrství'



5.3. Ekonomická a finanční způsobiIost

Uchazeč před|oží prohlášení o své ekonomické a finančnízpůsobi|osti sp|nit veřejnou zakázku.

5.4. Technické kvalifikační předpoklady

Sp|nění technických kvaIifikačních předpokladů dodavate| prokáže d|e niže uvedených podmínek.

5.4.1. Rozsah požadovaných informací a dok|adů
Dodavate| před|oží seznam a|espoň 2 referenčních zakázek na p|nění stejného nebo obdobného
předmětu díla od veřejného zadavate|e v pos|edních 3 |etech; za takové zakázky zadavate| považuje
výsadbu stromů a ze|eně. Minimální hodnota referenční zakázky, pro kterou by|o poskytnuto
dodavate|em p|něnív rámci uvedených referenčních zakázek, je 600 000 Kč bez DPH'

5.4.2. Způsob prokázání sp|nění těchto kvalifikačních předpokladů
Sp|něnítohoto kvalifikačního předpok|adu bude do|oženo ověřenou kopií osvědčení objednate|ů o
řádném plnění těchto prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda by|y tyto práce provedeny řádně a odborně.

6. oBcHoDNÍ poouÍt.txY

Zadavatel předk|ádá obchodní podmínky jako součást zadávacídokumentace' obchodní podmínky
stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu sm|ouvy. Uchazeč do
obchodních podmínek dop|ní údaje nezbytné pro vznik návrhu sm|ouvy (zejména v|astní identifikaci a
nabídkovou cenu a popřípadě da|ší Údaje, aniž by měni| původnítext sm|ouvy) a takto dop|něné
obchodní podmínky před|ožíjako svůj návrh smlouvy.

7. TECHNICKÉ poouÍt.txy

Technické podmínky stanoví zadavate| odkazem na nás|edující dokumenty pod|e
uvedeného pořadí

. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národnítechnické normy
přej ímaj ící evropské normy/

o evroPská technická schvá|ení,
. obecné technické specifikace stanovené v sou|adu s postupem uznaným č|enskými stáV

Evropské unie a uveřejněné v Uředním věstníku Evropské unie,
. mezinárodnínormy,nebo
o jiné typy technických dokumentů než normy/ vydané evropskými normaIizačními orgány.

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez oh|edu
na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části' Technické podmínky mohou být v
projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na

. České technické normy/

. stavební technická osvědčení, nebo

. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a
stavebních prací a použití výrobků.

U každého odkazu podle jednot|ivých odrážek tohoto odstavce zadavate| připouští použití i jiných,
kvaIitativně a technicky obdobných řešení.

8. KALKULACE ruÁxmoŮ . soUPIs PoLoŽEK A VÝKAZ vÝuĚn

Za sou|ad po|ožkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mys|i soulad jak v
množství tak v definované kvaIitě). V případě jakéhoko|iv nesou|adu může hodnotící komise vyžadovat
vyjasnění nabídky.



V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a po|ožkovými rozpočty (např' chybějící po|oŽky,

přebývající po|ožky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit
nabídku z da|šího posuzování;

Pokud zadavate| na zák|adě Žádosti uchazeče(ů) o veřejnou zakázku nebo z v|astního podnětu upřesní
obsah výkazu výměr, např. formou dop|nění po|oŽek výkazu výměr, upřesněním množství měrných
jednotek, vy|oučením po|oŽek ýkazu vyměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých
po|ožkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

9. PRoHLÍDKA uÍsra PLNĚNÍ

Proh|ídka místa p|nění se nepředpok|ádá, místo je veřejně přístupné'

10. zADÁVAcÍ DoKUMENTACE

10.1. Zadávacídokumentace obsahuje nás|edující dokumenty:

. ZADÁvncÍ oot<uueNTAcE - výzvn

. SoUPIS PoLoŽEK, wxnz vÝvĚn - co

. oBCHoDruÍ poovÍrurY - NÁVRH SMLoUVY o DÍLo

. PRoJEKToVÁ DoKUMENTACE

Uchazeč má vý|učnou odpovědnost za to, Že prostuduje zadávacídokumentaci a že získá spolehIivé
informace oh|edně všech podmíneka závazků, které případně mohou jakýmko|i způsobem ovlivnit
ve|ikost nebo povahu nabídky nebo provádění dí|a. Pokud by|a uchazeči přidě|ena veřejná zakázka,
nebudou zvažovány žádné nároky na změnu částky požadované za dí|o na zák|adě chyb nebo
opomenutí v závazcích uchazeče popsaných výše.

Uchazeč zadávacího řízení poskytne všechny dokumený požadované ustanoveními zadávací
dokumentace. Všechny ýto dokumený, bez vý3imky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními
obsaženými v zadávacích podmínkách a beze změn ze strany uchazeče. Nabídky, které nevyhoví
požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny.

Cena bude stanovena pod|e Projektové dokumentace předané objednate|em zhotovite|i. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujícíVýkaz výměr, kteý je součástí předané Projektové dokumentace' Uchazeč
ocenívšechny po|oŽky výkazu výměr. Provedenídí|a v rozsahu Projektové dokumentace co do druhu a, kvaliý materiá|u je zák|adní povinnostíZhotovite|e pro dodrženíminimá|nítechnické úrovně stavby
z pohledu funkčnostidíla. Materiá|y, které jsou stanovenýmivýrobky ve smys|u nařízení v|ády, musímít
do|ožen zhotovitelem stavby doklad o tom, že by|o těmto výrobkům vydáno proh|ášenío shodě
výrobcem či dovozcem. Jakéko|iv změny v oblastí použiých materiá|ů je nutno nejprve odsouhlasit
objednate|em a poskytovate|em dotace' V případě, že bude použit jiný materiá| než je v Projektové
dokumentaci, bez výše uvedeného souh|asu, neprop|atíobjednate| tuto část dí|a a nák|ady za tuto část
a případné nápravné opatřenípůjdou zcela na účet Zhotovitele.

Zadavate| umožňuje při plnění veřejné zakázky použití ijiných' kva|itativně a technicky
obdobných řešení.

11. oBsAH NABÍDKY

11.1' JednotIivé části nabídky

Dokumený a dok|ady před|ožené uchazečem budou obsahovat čtyři samostatné části



1. část nabídky - vlastnínabídka

Prvním listem nabídky bude Krycí list nabídky, kteý bude obsahovat identifikačníúdaje uchazeče,
cenovou nabídku. Krycí |ist bude podepsán oprávněnou osobou/osobami uchazeče'

Druhým |istem nabídky bude obsah nabídky s uvedením' číse| stran'

Upozornění: V případě spo|ečné nabídky více dodavate|ů bude za Krycím Iistem
nabídky nás|edovat smlouva mezi účastníky společné nabídky, včetně p|né moci osoby(osob)
oprávněných jednat jménem všech účastníků spo|ečné nabídky'

2' část nabídkv - dok|ady prokazující kvaIifikaci uchazeče

Tyto dokumenty budou řazeny následovně:

. Doklady prokazující sp|nění základních kvalifikačních předpokladů

. Doklady prokazující sp!nění profesních kvalifikačních předpokladů

. Dok|ady prokazující splnění technických kva!ifikačních předpokladů

. čestné prohIášení o své ekonomické a finanční způsobilosti spInit veřejnou zakázku

3. část nabídky - doklady prokazujícívriši nabídkové cenv;

Ve třetí části nabídky budou před|oŽeny:

. oceněný výkaz výměr a soupis položek - (po|ožkové rozpočty) písemně a na CD. Uchazeč
před|oží po|ožkové rozpočty a všechny ostatní cenové údaje vztahující se k nabídkové ceně v CZK.

4, Část nabídky - návrh Sm|ouvy o dílo

. Návrh smlouvy o dílo bude podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče čijménem uchazeče
jednat a podepisovat (v případě, že za uchazeče podepisuje osoba, jejíž oprávnění nevyp|ývá z
výpisu z obchodního rejstříku či jiných re|evantních dok|adů, bude za návrhem sm|ouvy doložena
p|ná moc této osoby). Uchazeč vyp|nív textu sm|ouvy a v přílohách rukou údaje, které jsou určeny
k vyp|nění, aniž by měnil text sm|ouvy, a tutéž sm|ouvu vrátíjako součást nabídky zadavate|ijako
samostatnou pří|ohu.

11'2. Požadavky na počet vyhotovení nabídky

Všechny části nabídky musejíbýt podány v písemné tištěné podobě v českém jazyce
v jednom originá|u. Vyhotovenímusíbýt podáno v uzavřeném ba|íku (obá|ce)
označené ve smyslu zákona.

11.3. EIektronická forma nabídky

ZadavateI neumožňuje podání nabídky e|ektronickými prostředky'

12. PoDMÍtvxy PRo zPRAcovÁruÍ NABÍDKoVÉ cervy

Nabídkovou cenou se rozumí cena Za sp|něníce|ého předmětu veřejné zakázky v rozsahu definovaném
zadávací dokumentací' l.'tabídková cena bude uvedena - jako nejvýše přípustná.

Nabídková cena musíobsahovat veškeré nutné nák|ady k řádné rea|izaci předmětu veřejné zakázky,
včetně všech nák|adů souvisejících (pop|atky, ved|ejší náklady provozem objednate|e, kurzové v|ivy,
dovoznípoplatky, c|a, obecný vývoj cen, zvýšené nák|ady vyp|ývajícíz obchodních podmínek apod.)



Za sou|ad po|oŽkového rozpočtu a soupisu pracía dodávek je odpovědný uchazeč (má se na mys|i
sou|ad jak v množství, tak v definované kvalitě)' V případě jakéhokoliv nesou|adu může hodnotící
komise vyŽadovat vyjasnění nabídky.

Uchazeč předloží po|ožkové rozpočty a všechny ostatní cenové údaje vztahující se k nabíckové ceně v
CZK,

13' DoBA PLNĚNÍ A MÍsTo PLNĚNÍ

Uchazečje svoji nabídkou vázán po celou dobu zadávací Ihůty 90 dní.

Předpokládaný termín doby p|nění:

Termín zahájení prací: Lol2oL4
Termín ukončení prací: L2l2oL4

Zadávací |hůta začíná běžet okamžikem skončení|hůty pro podánínabídek a končídnem doručení
oznámení zadavate|e o výběru nejvhodnější nabídky.

Místem p|nění veřejné zakázky je:

k'ú. PaIonín

14. VARIANTY NABÍDKY

Uchazeč musípodat nabídku v sou|adu s požadavky zadávací dokumentace. Varianý nabídky NEJsoU
povoleny.

15. JINÉ PoŽADAVKY NA PLNĚNÍvrŘr:ruÉ zAK^zKY

15,1, Zadavatel požaduje před|ožit k podpisu sm|ouvy o dí|o s vítězným uchazečem tyto
dokumenty:

. Dok|ad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimá|ně ve výši
odpovídající pojistné částce 1 mi|. Kč;

. Seznam subdodavate|ů podí|ejících se na zakázce'

16. zPŮsoB HoDNocrNÍ NneÍoer

Zák|adním hodnotícím kritériem pro zadáníveřejné zakázky je:

NEJNIŽšÍ NABÍDKoVÁ cerun bez DPH

Sestavení ceIkového pořadí

Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek pod|e výše nabídkové ceny bez DPH od nejniŽší po nejvyšší
hodnotu.

17. PoDPIs SMLoUVY o DÍLo

Sm|ouva o dí|o bude podepsána na ce|ý předmět zakázky s jedním uchazečem.

18. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Písemnosti v zadávacím řízení |ze doručit pouze jedním z následujícrch způsobů



. osobně

. poštou

. kurýrnís|užbou

. elektronickými prostředky

. jiným způsobem (např. Faxem)

Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. Faxem) považuje den a
hodina doručeníe|ektronické nebo faxové zprávy' V případě osobního doručení, doručení
prostřednictvím držite|e poštovní licence nebo doručení kurýrní s|užbou se za okamŽik doručení
považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem' Zadavate| neručí za funkčnost nah|ášených E-
mai|ových adres nebo telefonních číse| pro komunikaci. Je povinností uchazeče nahlásit případnou
novou funkční E-mai|ovou adresu nebo te|efonní čís|o.

19. zAsToUPENÍ ZADAVATELE

Zadavatel je při výkonu práv a povínností pod|e zákona zastoupen:
Ing'arch. Radkem Stefkou, tato osoba je zmocněna k přebíránía odesí|ání
písemnostía ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou:

. zadánízakázky

. vy|oučení dodavate|e z účasti v zadávacím řízení

. zrušení zadávacího řízení

. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Písemnosti doručované zadavate|i zasílá dodavate| zástupci zadavate|e. Doručení zástupci zadavateIe se
považuje za doručení zadavate|i. Podává-li nabídku více dodavate|ů spo|ečně, jsou povinni ve své
nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. odes|áním písemnosti na tuto adresu
se má za to, že ji zadavate| odes|a| všem účastníkům spo|ečné nabícky. Zadavate| má však právo
odes|at písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně,

20. DALšÍ PoDMÍNKY

a)
h\

d)

a\

f)
n\
J)

h)

Zadavate| si vybere dle uvedeného kritéria z předložených nabídek vítézný návrh.
S vítězným uchazečem bude uzavřena sm|ouva o dí|o.
Neúp|né nabídky budou ze soutěže vyřazeny.
Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním návrhu, nedostatečná informovanost
nebo my|né chápání ustanovení a údajů neopravňují účastníka požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo změnu cen.
Uchazeč nemá právo na úhradu nák|adů, vznik|ých mu se zpracováním návrhu.
Zadavate| si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky'
J de o veřejnou zakázku ma|ého rozsahu zadanou mimo režim zákona č,I3712006 sb'
Zadavate| si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu'

V Pa|oníně dne 22'B'20I4

(,i.' /' L7 //

/^t ;
/lj/it,l

--ji tl tl /l rt,,rv-t-=-\. lL L,| UUr Í Í /\ ffi
obec Pa|onín

Hana Ficnarová, starostka obce
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