Projekt: Vytvoření strategických dokumentů pro město Hanušovice s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009952

Město Hanušovice vyhlašuje uzavřenou výzvu k podání nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby
„Strategické dokumenty pro město Hanušovice“
S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není tato zakázka zadávána
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon).
Zadavatel postupuje při vyhlášení výzvy z principů zákona a dle § 6 zákona a Směrnice VZMR z 22. 6.
2019 města Hanušovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Dále zadavatele postupoval
podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020_verze 4
vydaného Ministerstvem pro místní rozvoje ČR dne 20. 3. 2017 a Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce verze 11 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

1. Identifikační údaje zadavatele a jeho zastoupení
Město Hanušovice
sídlo: Hlavní 92, 78833 Hanušovice
IČ: 00302546
Statutární zástupce: Marek Kostka, starosta
web: www.hanusovice.info
Zadavatel se rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým
řízením pověřenou osobou.
Pověřená osoba: MAS Horní Pomoraví o.p.s.
IČ:277 77146
Sídlo: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
Kontaktní osoba: Karel Hošek, administrátor
Telefon:725 140 504
E-mail: hosek@hornipomoravi.eu
Pověřená osoba přijímá veškerou korespondenci (např. žádosti o vysvětlení) na adrese e-mailové nebo
svého sídla. Pověřená osoba je dále oprávněna zasílat účastníkům vysvětlení, doplnění nebo změnu
zadávací dokumentace atd. Další informace lze získat u kontaktní osoby pověřené osoby. Pověřená
osoba zadavatele nesmí činit právní jednání a úkony dle ust. § 43 odst. 2 zákona.
Kompletní znění výzvy a příloh v elektronické podobě je na profilu zadavatele města Hanušovice na
adrese:
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-4642-b721-eda770e580e6#.
Mimo jiné je výzva a přílohy elektronicky dostupné na webovém portálu poskytovatele dotace:
https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz

2. Obecná ustanovení veřejné zakázky
Zakázka dle předmětu plnění

Služba

Druh zadávacího řízení

veřejná zakázka malého rozsahu

Celková předpokládaná
hodnota zakázky

1 766 000 Kč bez DPH
Pro 1. část VZMR je předpokládaná hodnota 220 tis. Kč bez DPH
Pro 2. část VZMR je předpokládaná hodnota 975 tis. Kč bez DPH
Pro 3. část VZMR je předpokládaná hodnota 571 tis. Kč bez DPH
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Termín zahájení VZMR

13. 12. 2019

Vysvětlení zadávací
dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení
zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení musí být pověřené
osobě doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek a musí obsahovat kontaktní údaje účastníka.
Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu:
MAS Horní Pomoraví, o.p.s.
Mgr. Karel Hošek
Hlavní 137, Hanušovice 788 33
nebo na e-mail: hosek@hornipomoravi.eu

Způsob vyřízení žádosti o
vysvětlení zadávací
dokumentace

Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti všem osloveným účastníkům.
Dále pak bude vysvětlení zveřejněno na portálu poskytovatele
dotace www.esfcr.cz

Záruční lhůta

24 měsíců od předání díla zadavateli

Veřejná zakázka malého rozsahu je z důvodu otevřenosti a
Veřejná zakázka rozdělena na soutěživosti ve smyslu § 35 res. § 101 zákona je rozdělena na tři
části
části. Účastník může předložit svou nabídku na jednu část, dvě
části či všechny tři části.

3. Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou odborné poradenské služby v oblasti analýz, pasportizace
plánování a architektonických činností nezbytných pro tvorbou čtyř tematických koncepcí města
Hanušovice a dvou studií revitalizace území v městě Hanušovice.
Požadovaný předmět plnění je natolik odborně a tematicky rozdílný a široký, že se zadavatel rozhodl
pro jeho rozdělení na tři části ve smyslu § 101 zákona, přičemž každý účastník o veřejnou zakázku se
může přihlásit do jedné, dvou nebo všech tří částí veřejné zakázky, v nichž splní kvalifikační požadavky
zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu o
dílo. Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují ke všem
částem veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Hanušovice
v následujícím rozsahu:
Část 1. veřejné zakázky – koncepce rozvoje cyklostezek ve městě (definice v příloze č. 4):
Část 2. veřejné zakázky – tematické koncepce města (definice v příloze č. 5):
a) Koncepce městského mobiliáře
b) Koncepce rozvoje veřejné zeleně
c) Koncepce rozvojových ploch a pozemků
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Část 3. veřejné zakázky – studie revitalizace území (definice v příloze č. 6):
a) Studie revitalizace náměstí (křižovatka ulice Hlavní a Školní)
b) Studie revitalizace brownfieldu (bývalá továrna Moravolen)
Přesný popis předmětu veřejné zakázky je podrobně vymezen a popsán v samostatných přílohách této
výzvy č. 4, 5 a 6.
Jsou-li ve výzvě k podání nabídek nebo některé její příloze uvedeny konkrétní obchodní názvy, přímý
či nepřímý odkaz na určitého dodavatele či výrobek, tak jedná se pouze o vymezení požadovaného
standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje
minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. V případě odchylky od
požadovaných parametrů si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat účastníka o objasnění nabídky účastníka
a souladu nabídky s požadovanými parametry předmětu zakázky. Veškeré služby nabízené účastníka
musí splňovat platné normy a zákonné předpisy.

4. Financování veřejné zakázky
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Vytvoření strategických dokumentů pro město
Hanušovice s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009952, který je financovaný
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název

kód CPV

Poradenství v oblasti plánování

79415200-8

Analytické služby

71620000-0

Architektura krajiny

71420000-8

Environmentální plánování v městské výstavbě

90712100-2

6. Termín a místo plnění zakázky:
Lhůta dodání předmětu díla veřejné zakázky je fixně stanoven v návrhu smlouvy o dílo, a jedná se o
termíny 1.10.2020.
Místem předání plnění je sídlo zadavatele.

7. Kvalifikace dodavatelů
Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky analogicky ve smyslu § 74 zákona.
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti (vzor prohlášení v Příloze č. 2 čestné prohlášení).
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
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který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2) nebo
kopií těchto dokladů:
• 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 90 kalendářních dnů od data podání nabídky.
• živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku obsahující předmět podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky:
• pro část 1 se jedná o činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických
poradců (CZ-NACE - M70)
• pro část 2 se jedná o činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických
poradců a činnosti architektonické (CZ-NACE - M70 a M71)
• pro část 3 se jedná o činnosti architektonické (CZ-NACE - M71)
• doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele a osob, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, což doloží osobou hlavního řešitele (příloha č. 2 této výzvy), které se budou
plně podílet na realizaci zakázky lze prokázat u jednotlivých částí prokázat:
• část 1. veřejné zakázky – koncepce rozvoje cyklostezek ve městě – hlavní řešitel musí
disponovat osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro specializaci dopravní
stavby, autorizace hlavního řešitele stačí doložit v prosté kopii;
• část 2. veřejné zakázky – tematické koncepce města – hlavní řešitel musí disponovat
diplomem o získání akademického titulu Ing. arch, vysokoškolský diplom hlavního řešitele
stačí doložit v prosté kopii;
• část 3. veřejné zakázky – studie revitalizace území – hlavní řešitel musí disponovat diplomem
o získání akademického titulu Ing. arch, vysokoškolský diplom hlavního řešitele stačí doložit
v prosté kopii;

Technické způsobilost
Splnění technické kvalifikace pro 1. část veřejné zakázky prokáže dodavatel tak, že předloží:
• seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění
stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé
služby minimálně 150.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené
jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení; za obdobnou
dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou koncepce cyklodopravy
obce/regionu či studie cyklodopravy a obdobné. Seznam bude obsahovat název a rozsah
zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro ověření reference. Účastník k předložení
seznamu obdobných zakázek může využít vzorový formulář přílohy č. 2.
• délku praxe hlavního řešitele v pozici autorizovaného inženýra dopravních staveb dosahující
minimálně 3 let v oboru projekční přípravy a realizace dopravních staveb. Účastník k doložení
způsobilosti může využít vzorový formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;
Splnění technické kvalifikace pro 2. část veřejné zakázky prokáže dodavatel tak, že předloží:
• seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění
stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé
služby minimálně 300.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené
jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení; za obdobnou
dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou tematické či celkové strategie
rozvoje obce či regionu a dále pak studie rozvoje zeleně či rozvojových ploch a obdobné.
Seznam bude obsahovat název a rozsah zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro
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•

ověření reference. Účastník k předložení seznamu obdobných zakázek může využít vzorový
formulář přílohy č. 2.
délku praxe hlavního řešitele na pozici architekta dosahující minimálně 3 let v oboru tvorby
architektonických studií či koncepci. Účastník k doložení způsobilosti může využít vzorový
formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;

Splnění technické kvalifikace pro 3. část veřejné zakázky prokáže dodavatel tak, že předloží:
• seznam referenčních zakázek, ve kterém uvede minimálně 2 zakázky prokazující splnění
stejného nebo obdobného předmětu zadávacího řízení s finančními náklady na jednotlivé
dodávky minimálně 300.000 Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel vč. osoby uvedené
jako hlavní řešitel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení; za obdobnou
dodávku se považuje poskytnutí služeb spojených s tvorbou studie rozvojových ploch,
architektonická studie revitalizace území a obdobné. Seznam bude obsahovat název a rozsah
zakázky, hodnotu zakázky, dobu plnění a kontakt pro ověření reference. Účastník k předložení
seznamu obdobných zakázek může využít vzorový formulář přílohy č. 2.
• délku praxe hlavního řešitele na pozici architekta dosahující minimálně 3 let v oboru tvorby
architektonických studií či koncepci. Účastník k doložení způsobilosti může využít vzorový
formulář, který je přílohy č. 2 této výzvy;

8. Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání:
Podáním nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení. Nedostatky v
podání nabídek nerespektující ustanovení výzvy k podání nabídek a jejích příloh, mohou mít za
následek vyřazení nabídky z další účasti na zadávacím řízení.
Zájemci podávají své nabídky v uzavřené obálce označené: NEOTVÍRAT – Strategické dokumenty pro
město Hanušovice. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka (název organizace,
adresa sídla a IČ).
Nabídky je možné podávat osobně či poštou do 7. 1. 2020 do 14:00 hod. – tímto datem a hodinou
končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. Nabídky se podávají v pracovních dnech na podatelnu na
adrese sídla zadavatele (tj. MěÚ Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice 788 33).
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. Nabídky doručené po uplynutí
lhůty pro podání nabídek, podané v nezalepené obálce či obálce poškozené tak, že lze její obsah
vyjmout, nebudou přijaty.

9. Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá závazné obchodní podmínky. Obchodní
podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník do obchodních podmínek
doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a
popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka účastníka musí respektovat
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu
s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Účastníci nesmí obchodní podmínky
měnit či jakkoliv doplňovat. V případě, že účastník vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy o dílo,
než jak je umožněno zadavatelem, bude účastník vyzván k objasnění a v případě přetrvávání rozporu
nabídky se zadávací dokumentaci, tak bude nabídka vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.
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10.

Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Nabídka bude podána v tištěném vyhotovení (tj. 1 originál) a jedna kopie v elektronické podobě.
Každý svazek nabídky musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a
sídlem účastníka. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním
způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci
s jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich
neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem účastníka a jeho razítkem,
popř. dalšími)
Všechny listy svazku zadavatel doporučuje účastníkům očíslovat průběžnou číselnou řadou počínající
číslem 1.
Datový nosič (CD, DVD či flash disk) bude obsahovat celou nabídku v elektronické podobě. Na nosiči
bude naskenována předložená nabídka včetně podpisů ve formátu *.pdf, návrh smlouvy o dílo bude
na nosiči uložen ve formátu *.doc(x).
Účastník může podat pouze jednu nabídku do každé z částí.

11. Požadavky na jednotný způsob jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k
prokázání splnění kvalifikace
Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí:
• Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1;
• Vyplněné čestné prohlášení o prokázání splnění kritérií kvalifikace – viz příloha č. 2 a přílohy (tj.
kopie autorizace či diplomu);
• Návrh smlouvy o dílo– viz příloha č. 3;
• Další doklady požadované ve výzvě (např. plná moc).
Krycí list nabídky, čestné prohlášení a smlouva o dílo budou podepsány osobou oprávněnou jednat za
účastníka. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán účastníka, je nutno přiložit
podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování účastníka.

12.

Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7. 1. 2020 v 14:10 hodin v zasedací místnosti městského
úřadu, Hlavní 92, Hanušovice 788 33. Otevírání obálek s nabídkami je veřejné. Za jednoho účastníka
může být na otevírání obálek přítomen jeden zástupce.

13.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky dílčí hodnotící kritéria. Základní hodnotící kritérium je
ekonomická výhodnost nabídky. V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti zadavatel stanovil
tato dílčí hodnotící kritéria:
Název dílčího hodnotícího kritéria

váha

• nabídková cena v Kč bez DPH
• zkušeností hlavního řešitele díla

90 %
10 %

Forma hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno procentním výpočtem. Pro výsledné hodnocení nabídek zadavatel
použije níže uvedené vzorce. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena procentní
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hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria a dle příslušné váhy.
Výsledky hodnocení dílčích kritérií budou u každé nabídky sečteny a za ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou bude brána nabídka s nejvyšším bodovým ohodnocením.
a) hodnocení nabídek dle kritéria nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídková cena bude hodnocena bez jakýchkoliv poskytnutých slev nebo srážek. Účastník je povinen
v krycím listu a návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu bez jakýchkoliv poskytnutých slev. Nabídková
cenu musí obsahovat veškeré náklady, které souvisí s provedením předmětu díla vč. režijních nákladů,
dopravy, tisku a všech činnosti nezbytných provedení díla, jak je definován v přílohami této výzvy.
Hodnotící komise stanoví pořadí přijatých nabídek dle nabízené ceny zakázky vzestupně od nejlevnější
po nejdražší. Nejvýhodnější nabídkou dle tohoto kritéria je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH. Celkové hodnocení nabídek dle tohoto kritéria bude vypočteno dle výpočtu:
A - procentní ohodnocení = 90*

hodnota nejvhodnější nabídky
------------------------------------------------------hodnota nabídky

b) hodnocení nabídek dle zkušeností hlavního řešitele díla:
V rámci tohoto dílčího kritéria se budou hodnotit předchozí prokazatelné zkušenosti hlavního řešitele
díla se zakázkami na tvorbu projektové dokumentace cyklostezek (tj. pro 1. část VZMR) či s tvorbou
architektonických studií a koncepcí veřejného prostoru (tj. pro 2. a 3. část VZMR). Zadavatel bude
hodnotit zkušenosti hlavního řešitele maximálně 15 akcí za posledních 8 let před podáním nabídky.
Pro část 1: Za obdobný předmět plnění budou považovány projektové práce pro vydání stavebního
povolení nebo pro provedení stavby cyklostezek a stezek se smíšeným provozem (tj. C8a,b; C9a,b;
C10a,b) s hodnotou stavebního díla nad 5 mil. Kč bez DPH.
Pro část 2 a 3: Za obdobný předmět plnění bude považována tvorba architektonických studií či koncepci
veřejného prostoru s plochou veřejného prostoru min. 3000 m2.
Zkušenosti budou hodnoceny prostřednictvím počtu vypracovaných projektů resp. studií, které hlavní
řešitel sám vypracoval nebo vedl jejich řádné plnění. Účastník uvede název, dobu plnění, investora
(objednatele) vč. kontaktní osoby. Zadavatel si vyhrazuje právo správnost uvedených údajů
zkontrolovat, případně ověřit, provést opravu vad či vyzvat účastníka k vyjasnění nesrovnalostí.
Dle počtu předchozích prokazatelných zkušeností bude účastníkovi přiřazeno konkrétní bodové
hodnocení dle principu 1 zkušenost = 1 bod. Zadavatel stanovuje maximum uvedených akcí/zkušeností
na celkem 15.
Nejvýhodnější nabídkou dle tohoto dílčího kritéria je nabídka s nejvíce zkušeným hlavním řešitelem
tj. nejvyšším počtem bodů. Celkové hodnocení nabídek dle tohoto kritéria bude vypočteno dle
výpočtu:
B - procentní ohodnocení = 10*

nejvyšší počet získaných bodů
------------------------------------------------------počet bodů hodnocené nabídky

Celkové hodnocení ekonomické výhodnosti
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Na základě součtu výsledných hodnot dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek se stanoví
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky výhodnější nabídka je stanovena
nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Celkové hodnocení = A + B
V případě předložení nabídek se stejnou nabídkovou cenou a zkušenostmi hlavního řešitel, tedy se
stejným celkovým hodnocením ekonomickou výhodností nabídku, bude rozhodovat los. Losování bude
provedeno, tak že do osudí bude vloženy lístky s názvy jednotlivých účastníků se stejným celkovým
hodnocením pro danou část veřejné zakázky, a vybraný účastníky bude ten, jehož lístek bude vybrán
jako první. Losování je stejně jako otevírání obálek s nabídkami veřejné.
Hodnotící komise v smyslu § 39 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek provede kontrolu splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení pouze ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Ostatní nabídky budou
kontrolovány po stránce splnění podmínek k účasti v zadávacím řízení poté, co daný dodavatel
nepřistoupí k podpisu smlouvy o dílo. Upuštění od kontroly splnění podmínek ostatních předložených
nabídek bude provedeno z důvodu efektivnosti a snížení byrokratické zátěže zadavatele i dodavatelů.

14.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práva a podmínky zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy o dílo na základě
důvodů zvláštního zřetele.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci. Případná změna nebo úprava podmínek bude zveřejněna na portálu www.esfcr.cz a
popř. zaslána všem osloveným účastníkům o veřejnou zakázku.
Případné nejasnosti je účastník povinen si objasnit nejpozději před doručením své nabídky.
Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání věcí neopravňují účastníka požadovat jakoukoli
úhradu nákladů, škody nebo dodatečnou změnu předložené nabídky. Účastník je oprávněn
požadovat vysvětlení resp. dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o vysvětlení je nutné doručit písemně, a to nejpozději do 4 pracovních dnů před koncem
lhůty pro podání nabídek. Dotazy budou doručovány kontaktní osobě uvedené v bodě č. 1 této
výzvy. Anonymizované znění dotazu a odpověď bude zveřejněno na portálu www.esfcr.cz.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Zadavatel požaduje součinnost vybraného účastník při veřejnosprávní kontrole.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky v nabídkách.
Zadavatel má právo zveřejnit celé znění smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem.
Zadavatel má právo zveřejnit nabídnutou cenu účastníka.
Zadavatel nehradí účastníkům náklady spojené s vypracováním cenové nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v
rámci lhůty pro podávání nabídek.
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s vyhotovením a podáním nabídky a s
účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě bude-li zadávací řízení zrušeno. Tyto náklady nesou
účastníci sami.

V Hanušovicích dne 13. 12. 2019
……………………………………
Marek Kostka
starosta města
Hanušovice
Přílohy:
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Příloha č. 1 – krycí list
Příloha č. 2 – čestné prohlášení
Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – vymezení předmětu díla 1. části zakázky
Příloha č. 5 – vymezení předmětu díla 2. části zakázky
Příloha č. 6 – vymezení předmětu díla 3. části zakázky

