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Základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, zadávanou jako
zakázka malé hodnoty formou uzavřené výzvy dle Zadávání veřejných zakázek
v OPŽP 2014 - 2020 na služby, tedy mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.
1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
ZALESNĚNÍ DEGRADOVANÝCH POZEMKŮ V LOKALITĚ MOKRÁ
Název veřejné zakázky:

LOUKA

Název / obchodní firma:

Zadavatel
Nové Město pod Smrkem

IČ, DIČ:

002 63 036

Adresa sídla / místa
podnikání:
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba pověřená
organizací výběrového řízení

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem 463 65
Ing. Pavel Smutný, starosta
Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U jezu 525/4, 460 01 Liberec,
Ing. Petr Dobrovský, Tel: 602 342934, e-mail: p.dobrovskvParr-nisa.cz.

2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CPV
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise
č. 213/2008
77231600-4 Zalesňování, soubor 1

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Navrženým řešením v projektu je zalesnění lokality stanovištně vhodnými druhy dřevin (listnaté dřeviny
a jedle), včetně péče o stávající zanedbané kultury dřevin v místě tak, aby byla posílena jejich stabilita
i hospodářská kvalita.
Volba druhů dřevin vychází ze zatřídění pozemků do LT, který je shodný pro všechny tři řešené parcely (501 svěží buková jedlina). Prostorové uspořádání výsadeb bude také zohledňovat konkrétní podmínky
mikrostanoviště.
Vzhledem k tomu, že část plochy je již zarostlá přirozeným náletem (zejména olše) a staršími výsadbami
(modřín, jasan, smrk), je k zalesnění počítáno s plochou o rozloze 2,07 ha.
Veškerá detailní specifikace je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Technické a kvalitativní podmínky:
Kompletní specifikace a technické podmínky jsou uvedeny v projektové části zadávací dokumentace, viz příloha
č. 3 této zadávací dokumentace. Uchazeči jsou povinni postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací,
zejména musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a specifikované
v textových částech této dokumentace a uvedené ve výkazu výměr. Dodavatel bude při provádění díla
postupovat v souladu s podmínkami provádění díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci.
Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti,
které souvisejí s realizací předmětu zakázky.
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Dodavatel je povinen se v rámci plnění zakázky plně podřídit pokynům koordinátora zakázky - (technický dozor
investora).
Předmět zakázky musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektových dokumentacích a musí být
v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Předpisy jsou uvedeny
v přiložené projektové dokumentaci. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci
plnění celého předmětu zakázky.
Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo
označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, jde
o vyjádření požadavku na kvalitu a je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky
a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce
těchto výrobků a materiálů, popř. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni
stanovené zadávací dokumentací.
Předpokládaná cena veřejné zakázky: 831 551,- Kč bez DPH. Předpokládaná cena zakázky vč. DPH (21%)
je 1 006 176,71 Kč.
Investor je plátce DPH.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj, prostřednictvím
Operačního programu Životní Prostředí.

4. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY A BANKOVNÍ GARANCE
Zadavatel nepožaduje jistotu k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Nabídková cena
Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu
s technickými požadavky zadávací dokumentace a po položkách v souladu s výkazem výměr, obsaženými
vpříloze zadávací dokumentace (viz přílohy této ZD).
Ocenění jednotlivých položek je třeba provést úplně pro uvedený rozsah specifikace a předpokládaný časový
harmonogram.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen
včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
Výši nabídkové ceny zároveň uchazeč doplní do závazného návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 4).

5.2. Další požadavky
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění:

celková nabídková cena bez DPH,
sazba DPH,
výše DPH,
nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v Krycím listu nabídky příloha č. 1.
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5.3. Platební podmínky
Platební podmínky a způsoby fakturace jsou uvedeny v příloze č. 4 - Návrh smlouvy o dílo.

6.

PODMÍNKY, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, vymezeného ve výzvě a v této
zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipouští s výjimkou případných změn zákonných sazeb DPH.
V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle §222 zákona o ZVZ, resp. dle Metodického
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. Dodací podmínky - termíny a místo plnění
Předpokládané termíny:
•
Zahájení plnění veřejné zakázky počíná po podpisu smlouvy o dílo na základě písemné výzvy
zadavatele. Předpokládaný termín zahájení díla je stanoven na 1/2018.
•
Termín dokončení plnění veřejné zakázky se předpokládá do 6/2019.
Termínem dokončení díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Zadavatel
si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení realizace.
Místo plnění:
Kraj: Liberecký
Obec: Nové Město pod Smrkem
K. ú.: Hajniště pod Smrkem
P. p. č.: 406, 407, 413

7.2. Záruční doba
Zadavatel požaduje záruční dobu ve výši 24 měsíců.

7.3. Smluvní podmínky
Smluvní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 - Návrh smlouvy o dílo.

7.4. Další podmínky
Uchazeč je povinen respektovat veškerá ustanovení Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z programu OPŽP
a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotací, vydávaných administrátorem
dotace.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o zadání zakázky ověřit informace uváděné uchazečem
v nabídce.

8.

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v jednom originále (zadavatel uvítá i v jedné kopii) v písemné formě, v českém
jazyce, v nerozebíratelné formě.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Zájemci se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku
zadávací dokumentace.

8.1. Obsah nabídky
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

8.2. Krycí list nabídky
Pro sestavení krycího listu zájemce závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 1 - Krycí list nabídky (vzor).
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele
a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis
osoby oprávněné za zájemce jednat.

8.3. Prokázání kvalifikace
Uchazeč předloží prosté kopie. Při podání nabídky může uchazeč prokázání celé kvalifikace nahradit pouze
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle §87 zákona. Zadavatel
si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
tak jak jsou specifikovány níže.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
Dodavatelé mohou k prokázání základní kvalifikace a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů analogicky dle §228 zákona.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů analogicky dle §233 zákona.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být
současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění následujících způsobilostí:
Rozsah požadované kvalifikace:
8.3.1. Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a)

Byl 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
x) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tuto podmínku splňovat
- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
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- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
xx) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
- zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu
- české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci x) a vedoucí
pobočky závodu
b)

má v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

c)

má v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění

d)

má v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

e)

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Způsob prokázání základní způsobilosti - čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat
za uchazeče.

8.3.2.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník na výzvu zadavatele předložením
•
Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje
•

Dokladů osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou
způsobilost dodavatel zabezpečuje, a to:
o osvědčení o odborné způsobilosti minimálně 2. stupně podle ustanovení §86 zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

8.3.3. Ekonomická a finanční způsobilost
Není požadována.

8.3.4. Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace zadavatele prokáže účastník, který předloží:

1)
seznam prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnější z těchto akcí: Zadavatel se rozhodl poskytnout
5 letou lhůtu z důvodu umožnění podání nabídek více uchazečům.
Minimální úroveň:
Uchazeč doloží seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení ve výši 0,3
mil. Kč bez DPH. Obdobným charakterem zakázky má zadavatel na mysli realizaci zalesňování nebo výsadeb.
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V seznamu budou uvedeny informace v takovém detailu, který umožní posouzení splnění minimální úrovně popis předmětu obdobné zakázky, výše investičních nákladů, případně části odpovídající požadavku pokud byly
předmětem obdobné zakázky i jiné práce, doba plnění a identifikace objednatele.
Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikace je možné doložit zejména smlouvu s objednatelem a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele.
Za splněné se považují zakázky, pokud byla práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby
dokončena. To neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace
považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby.
K prokázání kvalifikace může uchazeč použít práce, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel
b) jako poddodavatel a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel

8.3.5. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou splnění
profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti 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.
Písemný závazek jiné osoby 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 obdobně dle §79, odst. 2 písm. a), b), nebo d)
vztahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat práce či služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

8.3.6 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (výpis z obchodního
rejstříku či obdobné evidence) každý dodavatel samostatně.

8.3.7 Změna kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle
věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
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8.3.8 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země,
ve kterém byla získána a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

8.3.9 Společné prokazování kvalifikace
Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně analogicky dle podmínek stanovených v §82 a §83
zákona.

8.4. Přehled poddodavatelů
Pokud uchazeč uvažuje o využití poddodavatelů při plnění veřejné zakázky, požaduje zadavatel, aby uchazeč
v nabídce uvedl
•
seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

8.5. Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč ve své nabídce předloží vyplněný závazný návrh smlouvy o dílo viz. př. č. 4, podepsaný osobou
oprávněnou za uchazeče jednat. V tomto návrhu je oprávněn vyplnit pouze vyznačené části.
Jakýkoliv zásah do smlouvy mimo vyznačené údaje bude považován za nesplnění zadávacích podmínek
zadavatele a uchazeč bude vyloučen.

8.6. Výkaz výměr
Dodavatel předloží ve všech položkách oceněný výkaz výměr, tvořící součást zadávací dokumentace - příloha
č. 5 v předepsané struktuře, která je závazná.

9.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace:
1. Základní údaje zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb. včetně přílohy:
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor)
- Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 - Výkaz výměr
- Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

10. PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.12. 2017 v 10:00 hod.
Nabídky se přijímají poštovním podáním nebo osobně na adrese osoby pověřené organizací VZ - Agentura
regionálního rozvoje spol. s r.o., U jezu 525/4, 460 01 Liberec.
Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené přesným názvem veřejné zakázky a nápisem
"NEOTEVÍRAT", s razítky a přelepy. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.

11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.12. 2017 v 10:00 hod. na adrese osoby pověřené organizací
VZ - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U jezu 525/4, 460 01 Liberec.
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Otevírání obálek mají právo se zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
Otevírání obálek je oprávněn být přítomen nejvýše 1 zástupce jednoho zájemce.

12. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje:
a)
b)
c)
d)

právo nevracet podané nabídky,
právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci,
právo odstoupit od zadání zakázky v případě nepřiznání dotace
právo zrušit zadávací řízení nejpozději však do uzavření smlouvy. V takovém případě zadavatel
informuje do 3 dnů všechny účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel oznámí
zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí na soutěž.
Zadavatel nehodlá s účastníky o nabídkách jednat.

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění není plánována, neboť je místo veřejně přístupné.
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná forma žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu administrátora: ARR - Agentura regionálního
rozvoje s.r.o., U jezu 525/4, 460 01 Liberec, případně datovou schránkou njmndgs.
Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle
vysvětlení zadávacích podmínek případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení
žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet
lhůtu uvedenou výše.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem
účastníkům, které vyzval k podání nabídek a všem známým účastníkům.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel měnit nebo doplnit před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Změna nebo doplnění bude oznámeno dodavatelům stejným způsobem jako zadávací
podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění či změny vyžaduje, zadavatel
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

14. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky ani předložení nabídek na dílčí plnění.
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15. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

16. METODA HODNOCENÍ
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného (základního) hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH hodnotící
komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Další
pořadí bude stanoveno dle skutečně nabízených cen vzestupně.

17. SOUČINNOST VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka byla podle stanovených kritérií
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
Pokud vybraný účastník odmítne uzavřít smlouvu nebo zadavateli neposkytne dostatečnou součinnost k jejímu
uzavření, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které
vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.

Dne 27. 11. 2017

í

Ing. Pavel Smutný, starosta města
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