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1. PREAMBULE
Zadavatel uveřejněním této zadávací dokumentace na profilu zadavatele vyzývá neomezený okruh
dodavatelů k podání nabídky do zadávacího řízení. Zadavatel pro zadání veřejné zakázky využívá
zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle § 53 a násl. zákona. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že
zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky
a jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.
Dodavatel je povinen prostudovat si veškeré pokyny a podmínky stanovené zadavatelem za účelem
vyjasnění případných nesrovnalostí či sporných ustanovení ještě před podáním své nabídky. Podáním
nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad veškeré podmínky a povinnosti uvedené v této zadávací
dokumentaci včetně příloh. Dodavatelé podáním nabídky prohlašují, že v průběhu realizace budou
postupovat v souladu se zásadami definovanými v § 6 odst. 4 zákona.
Tam, kde jsou v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách použity názvy konkrétních výrobků,
výrobních procesů, technologií nebo obchodních firem, je tak činěno pouze z důvodu usnadnění popisu
předmětu plnění veřejné zakázky a zadavatel tímto výslovně připouští jejich nahrazení jinými výrobky
s obdobnými vlastnostmi.
Zadavatel upozorňuje, že může dojít ke změně podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď
na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

Multifunkční sportoviště Těrlicko

Druh zakázky:
Způsob zadání:

veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle
§ 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Email:

Obec Těrlicko
Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
00297666
CZ00297666
Mgr. et Bc. Martin Polášek, starosta obce
ou@terlicko.cz

Název zástupce zadavatele
Sídlo zástupce zadavatele:
IČ:
DIČ:
E-mail:

regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
03624625
CZ03624625
tender@regiozona.cz

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování multifunkčního sportoviště
zahrnující multifunkční hřiště a pumptrack v obci Těrlicko, dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu
č. 5 této Zadávací dokumentace, a dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 Návrhu smlouvy o
dílo.
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Multifunkční sportoviště Těrlicko, registrační číslo
projektu 113482, který je financován z rozpočtu zadavatele a z dotačního podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
Podkladem pro realizaci předmětu veřejné zakázky jsou následující dokumenty:
•
•

Slepý položkový rozpočet
Projektová dokumentace

Předmět veřejné zakázky podle CPV:
•

45000000-7 Stavební práce

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky doručí dodavatelé ve lhůtě pro podání nabídky, tj. do dne 30. 9. 2021, 10.00 hodin tak, aby byly
doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:
Veřejné zakázky - TENDERA partners, s.r.o.
Za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik přijetí nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje.
5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Obecné požadavky
Předpokladem pro výběr dodavatele je řádné prokázání jeho kvalifikace. Není-li stanoveno jinak, doklady
k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii.
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria
podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle předchozího odstavce 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 § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
předchozího odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením.
Alternativně může dodavatel prokázat splnění (určité části) kvalifikace:
a) předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona,
b) předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. zákona nebo
c) předložením certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle
§ 233 a násl. zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
Základní způsobilost
Kvalifikační předpoklad podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splní dodavatel, který nebyl v zemi svého sídla
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozí věty
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním
orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat vedoucí pobočky závodu a také
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Splnění tohoto předpokladu prokáže dodavatel
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených subjektů
Kvalifikační předpoklad podle § 74 odst. 1 písm. b) splní dodavatel, který nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. Splnění tohoto předpokladu
prokáže dodavatel předložením:
a) potvrzení příslušného finančního úřadu
b) písemného čestného prohlášení ve vztahu k spotřební dani
Kvalifikační předpoklad podle § 74 odst. 1 písm. c) splní dodavatel, který nemá v České republice nebo
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
Splnění tohoto předpokladu prokáže dodavatel předložením:
a) písemného čestného prohlášení

Kvalifikační předpoklad podle §74 odst. 1 písm. d) splní dodavatel, 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. Splnění tohoto předpokladu prokáže dodavatel předložením:
a) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
Kvalifikační předpoklad podle §74 odst. 1 písm. e) splní dodavatel, který není v likvidaci, nebylo proti
němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Splnění tohoto předpokladu prokáže
dodavatel předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, nebo čestného prohlášení, není-li v obchodním rejstříku zapsán
Profesní způsobilost
Zadavatel stanovuje kvalifikační předpoklad podle §77 odst. 1 zákona – Zápis v obchodním nebo jiné
obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje, za současného
vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu a způsobu prokázání takto:
a) výpis z příslušné evidence
Zadavatel stanovuje kvalifikační předpoklad podle §77 odst. 2 písm. a) zákona – Oprávnění podnikat v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
požadují, za současného vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu a způsobu prokázání
takto:
a) Výpis z živnostenského rejstříku
Ekonomická kvalifikace
Zadavatel podmínky ekonomické kvalifikace nestanovuje
Technická kvalifikace
Zadavatel stanovuje kvalifikační předpoklad podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona – Předložení seznamu
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením řízení včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud z předloženého seznamu stavebních prací a
osvědčení bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň:
• 2 stavby ve finančním rozsahu min. 3,5 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku za hřiště
s umělým sportovním povrchem,
• 2 stavby ve finančním rozsahu min. 1 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku za
pumptrackové hřiště s celoasfaltovým povrchem.
Dle § 53 odst. 4 zákona 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. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Součinnost před uzavřením smlouvy
Zadavatel uzavře smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější. Účastník má
povinnost před uzavřením smlouvy poskytnout součinnost s jejím uzavřením dle § 122 zákona.

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli
podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence
skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“).
Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě vyzve rovněž k předložení
výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
•

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel stanovil tyto požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
• Účastník stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena
v české měně (Koruna česká).
• Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících.
Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být
platná až do doby stanoveného dokončení díla.
• Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
o Vyplněný krycí list nabídky
o Celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH
• Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH
• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s ustanovením § 16 zákona a
pro účely řízení je stanovena v předpokládané hodnotě bez DPH
• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 10 858 867,00 Kč
Požadavky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu:
• Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
• Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat služby, práce
a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky.
8. POŽADAVKY A PODMÍNKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel stanovil tyto doporučení na zpracování nabídky:
• nabídka bude zpracována v jazyce českém
• nabídka bude podána v 1 vyhotovení (1x originál)
• nabídka musí obsahovat identifikační údaje účastníka
• nabídka musí splňovat formální i obsahové požadavky zadávací dokumentace
• nabídka musí obsahovat všechny přílohy požadované zadávací dokumentací

•
•

nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (osoba
oprávněná jednat za účastníka doloží plnou moc).
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím běžných akceptovatelných formátů souborů (doc,
docx, xls, xlsx, pdf, odt apod.)

Nabídka bude složena následovně:
• Obsah nabídky – nepovinný
• Vyplněný krycí list nabídky
o viz příloha č. 1 zadávací dokumentace
• Čestné prohlášení či případné doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace;
• Případné další doklady, požadované touto zadávací dokumentací;
• Případné ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky;
• Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou jednající za účastníka
o uchazeč v nabídce předloží vyplněný návrh smlouvy na plnění zakázky dle závazného
návrhu smlouvy na plnění zakázky
o bližší informace o této příloze
▪ bod 12 zadávací dokumentace
▪ příloha 4 zadávací dokumentace
Další informace k nabídkám:
• Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
• Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník.
• Výčet dokumentů obsažený ve výše určených bodech slouží pouze pro usnadnění orientace
dodavatele při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož
povinnost do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže
se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet
dokumentů.
• Navržená smlouva může být po dohodě se zadavatelem v mezích zákona před podpisem
upravena.
9. ÚDAJE O HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky, nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti.
Kritérium pro hodnocení nabídek:
• celková výše nabídkové ceny včetně DPH (v Kč)

100 % váha

Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost nabídky (§ 114, odst. 1 zákona). Posuzuje se
nabídková cena včetně DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny. Pro
hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny platí, že jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou předloženy v členění:
• Vyplněný krycí list nabídky
• Celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH
10. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
•

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu přístupná na profilu zadavatele:
Veřejné zakázky - TENDERA partners, s.r.o.

•

V případě potřeby či mailové výzvy na adresu tender@regiozona.cz bude mailem rovněž zaslána,
a to jak samotná zadávací dokumentace, tak i její jednotlivé textové i netextové přílohy.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
•
•
•

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace v souladu
s § 98 zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny
před skončením lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel je oprávněn poskytnout účastníkům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bude vždy uveřejněno stejným způsobem, jako je
uveřejněna tato zadávací dokumentace.

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky
vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní
podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s podmínkami, které by
znevýhodňovaly zadavatele. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek budou zahrnuty ve formě
návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Návrh smlouvy obsahuje mimo jiné tyto základní obchodní podmínky:
• čas a místo plnění
• platební podmínky
• smluvní pokuty
Ostatní ujednání k obchodním podmínkám
• Účastník je oprávněn podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění zakázky ve smyslu
této zadávací dokumentace
• Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo
jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh
smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.
Ostatní ujednání k platebním podmínkám
• Zadavatel neposkytuje zálohy
13. OSTATNÍ INFORMACE
Doba realizace veřejné zakázky
• Zadavatelem stanovené lhůty pro realizaci zakázky:
• Předpokládané zahájení díla
o bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo
•

Dokončení díla
o nejpozději do 30. 6. 2022

Námitky
•

Lhůta pro podání námitek je 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení
zákona zadavatelem. Lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci končí současně se
lhůtou pro podání nabídek.

Různé
•

Poskytnutí jistoty:
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení k zajištění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 100 000 Kč.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odstavci 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v § 41 v odstavci 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.
V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být v nabídce údaj
o provedené platbě zadavateli. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky:
1721602399/0800; variabilní symbol: IČO dodavatele.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího
řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Podmínky a lhůty vrácení či případné plnění z jistoty řeší § 41 zákona.

•
•
•
•
•
•

•
•

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 zákona.
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanovuje
zadávací lhůtu v délce 60 dnů.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neuzavření smlouvy ze strany vybraného dodavatele
postupovat dle § 1729 občanského zákoníku.
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona vyžaduje, aby stavební objekt SO02 –
pumptracková dráha byl realizován přímo vybraným dodavatelem.
Každému účastníkovi budou poskytnuty stejně hodnotné informace o zakázce (zadávacích
podmínkách).
Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně
výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
Pokud účastník s nejvhodnější nabídkou odmítne uzavřít smlouvu do zadavatelem stanovené
lhůty, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena
jako druhá v pořadí v souladu s § 125 zákona
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřiznat náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím
řízení.

14. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
•
•
•
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo změnit či doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení
není žádný účastník zadávacího řízení.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud
počet účastníků zadávacího řízení, kteří mohou být vyzváni k podání nabídky v užším řízení,
předběžné nabídky jednacím řízení s uveřejněním nebo řešení v řízení se soutěžním dialogem,
je nižší než minimální počet stanovený v zadávací dokumentaci, nebo nabídku, předběžnou
nabídku nebo řešení podá menší počet účastníků zadávacího řízení než stanovený minimální
počet,
zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení,
odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností,
která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl
předvídat a ani ji nezpůsobil,
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,
bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,
zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena,
vybraný dodavatel v zadávacím řízení obsahujícím soutěž o návrh předložil nabídku pro
zadavatele ekonomicky nepřijatelnou,
se jedná o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl povinen, nebo
je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení; tento důvod zrušení může zadavatel
použít pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.

15. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k podmínkám kvalifikace
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k zásadám dle § 6 odst. 4 zákona
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
o Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
o Příloha č. 2 – Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění ve stanoveném rozsahu
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

