VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
podle §6, §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“), pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„RYCHNOVEK - CHODNÍK PODÉL SILNICE II/285 NA P.P.Č. 10/1 - 2.část“
IDENTIFIKACE ZADAVATELE:
Název:
Adresa sídla:
IČ :
Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

OBEC Rychnovek
Rychnovek 50, 552 25 Rychnovek
00 273 007
Veronika Velacková, starostka obce
Veronika Velacková, starostka obce
+420 724 186 810
ou.rychnovek@centrum.cz

1
INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
1.1
Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona.
Veškeré odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické a budou využity
podpůrně.
1.2
Předmět zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je stavební akce „RYCHNOVEK - CHODNÍK PODÉL SILNICE
II/285 NA P.P.Č. 10/1 - 2. část“. Konkrétně se jedná o rekonstrukci chodníku ve stávající trase
v souběhu se silnicí II. třídy II/285 – po levé straně ve směru Jaroměř – Nové Město nad Metují
na p. č. 398/1. Chodník je veden od křižovatky s místní komunikací po dům č. p. 6 (p.p.č. 63) v dokumentaci označeno jako „ČÁST 2“. V celém úseku je nově navržen chodník z betonové
dlažby š. 1,4 – 2,1 m. Součástí chodníku jsou vjezdy na přilehlé pozemky. Dále je součástí zakázky
oprava dešťové kanalizace vedené pod chodníkem. Silniční obruby budou realizovány v rámci
projektu „Silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“ (realizátorem je Královéhradecký
kraj) a nejsou tudíž předmětem této zakázky. Oprava chodníku musí proběhnout v koordinaci
s touto hlavní stavbou.
Další podrobnosti k zakázce viz projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací
dokumentace.
Předmět plnění veřejné zakázky bude vždy prováděn dle platných právních předpisů ČR
a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky a dle platných
technických norem. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace,
výkaz výměr a projektová dokumentace s názvem „RYCHNOVEK - CHODNÍK PODÉL SILNICE
II/285 NA P.P.Č. 10/1 “, zpracovaná projekční kanceláří HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7,
500 03 Hradec Králové – zodpovědný projektant Ing. Jiří Nývlt.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud
se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního,
kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných, řešení.
Další požadavky na předmět plnění:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce poskytl záruku v následujícím minimálním
rozsahu:
a) Záruku za zhotovené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o konečném
převzetí díla bez vad a nedodělků. V záruční době má objednatel právo na zhotoviteli
požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
b) Výskyt vad díla oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci do 10 dnů od jejího doručení.
Uvedený rozsah záruk bude součástí návrhu smlouvy o dílo.
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 685 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné
zakázky.
3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín realizace zakázky:
Místo plnění:
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01. 05. 2022 - 31. 08. 2022
Rychnovek [744395]

ZADÁVACÍ LHŮTA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, je stanovena zadavatelem na 90 dní.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadávací dokumentace je poskytována současně s touto výzvou.
Členění zadávací dokumentace:

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého
rozsahu;

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky;

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti;

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)
(POZNÁMKA: výkaz výměr je zpracován v dle cenové soustavy ÚRS Praha.

Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo
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5.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Lze realizovat po domluvě s kontaktní osobou.
6.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.
Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo
osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky.
6.2

Sankční podmínky

Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena ve výši
10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu, pro odstranění vad
a nedodělků, je stanovena pokuta za prodlení ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6.3

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Uchazeči bude proplacen daňový doklad – faktura vystavená zhotoviteli na konci každého
kalendářního měsíce. Přílohou faktury – daňového dokladu - bude smluvními stranami
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do
5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje. Konkrétní důvody je
objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce
předložené zadavateli.
Splatnost daňového dokladu (faktury) za dodávku bude stanovena na min. 15 dnů ode dne
doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly
objednateli doručeny 3. den po jejich prokazatelném odeslání.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1

Nabídková cena

Uchazeč vyplní a ocení všechny položky soupisu prací s výkazem výměr a výslednou cenu doplní
do návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5) této zadávací dokumentace a do krycího listu nabídky
(příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Nabídková cena musí krýt veškeré náklady nezbytné
k řádnému, úplnému a kvalitnímu poskytnutí stavebních prací.
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Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní
částkou v českých korunách. Ceny musí být uvedeny v členění bez DPH, částka DPH a včetně
DPH.
Účastník musí při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb:


ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce
ve výkazu výměr) a dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr, položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy
a budou přílohou smlouvy o dílo;



dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce
stavebního charakteru;



postupovat tak, aby v žádném případě jeho oceněním nedošlo k vyřazení jakékoliv
položky ze soupisu prací, dodávek a služeb, doplnění položky do soupisu, jakémukoliv
zásahu do popisu položky, změny množství nebo změny jakéhokoliv jiného údaje
v soupisu;



za soulad položkových rozpočtů a soupisu prací, dodávek a služeb je odpovědný
účastník (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě
jakéhokoliv nesouladu může zadavatel vyžadovat objasnění nebo doplnění údajů.

7.2

Překročení nabídkové ceny

Nabídková cena bude pevná po celou dobu realizace zakázky a zahrnuje veškeré náklady
uchazeče související s realizací zakázky. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná,
nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude
překročitelná, pouze dojde-li v průběhu realizace zakázky ke změně daňových předpisů
s dopadem na nabídkovou cenu. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Zadavatel jiné podmínky překročení nabídkové
ceny nepřipouští.
8

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

8.1

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení
§ 74 zákona. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem i za dodavatele (dodavatel může
použít vzor čestného prohlášení v příloze této výzvy – příloha č. 2, barevný text je však třeba
upravit).
8.2

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu:




ustanovení § 77 odst. 1 zákona, a to předložením prosté kopie výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní dodavatel zapsán;
ustanovení § 77 odst. 2, písm. a) zákona, a to předložením prosté kopie dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
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předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

8.3

Pravost a stáří dokladů, splnění kvalifikace

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni zahájení výběrového řízení starší 90 kalendářních
dnů. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti uchazeč může předložit v prosté kopii.
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci stanovené
zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných
zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo vyřadit
nabídku v případě neprokázání kvalifikace v plném rozsahu.
8.4

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Zadavatel bude akceptovat předložení platného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, z něhož bude patrné
splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
nesmí být ke dni podání nabídky starší než 3 měsíce.
8.5

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst.
1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je povinen
v takovém případě zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 zákona
jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku);
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou (postačí formou
čestného prohlášení jiné osoby);
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.
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9

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání technických kvalifikačních předpokladů doložením
seznamu referenčních prací obdobného charakteru za posledních pět (5) let, které byly
dokončeny před zahájením tohoto výběrového řízení. Zadavatel požaduje, aby v uvedeném
seznamu byly uvedeny minimálně tři (3) zakázky obdobného charakteru v minimální hodnotě
1,5 mil Kč bez DPH.
Ke každé zakázce na seznamu žadatel uvede objednatele, cenu, dobu a místo provádění,
stavebních prací a musí obsahovat údaj, že byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně. Dále z uvedených informací musí být patrné postavení zhotovitele v dodavatelském
systému (hlavní dodavatel, subdodavatel apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací
zrealizovaných dodavatelem musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem).
Seznam referenčních prací bude podepsán statutárním orgánem uchazeče. V případě podpisu
jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo
v nabídce.

10
10.1

OBSAH A FORMA NABÍDKY
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce v písemné formě
v listinné podobě (případně doložené listiny v cizím jazyce musí mít přeloženou úředně
ověřenou kopii). Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být
opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Uchazeč je povinen předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu
s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací
dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce by měly
být uchazečem odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny
a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem by měl být vložen přehledný a
očíslovaný obsah nabídky.
Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí
být označena názvem veřejné zakázky a obchodním jménem uchazeče včetně adresy, na níž je
možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Obálka
bude označena nápisem „NEOTVÍRAT“.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci.
Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování
pokynů zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky.
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Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány
statutárním orgánem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.
Požadavky k obsahovému členění nabídky:

KRYCÍ LIST NABÍDKY

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (čestné prohlášení – vzor viz příloha č. 2)

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (výpis z obchodního rejstříku a doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění)

TECHNICKÁ KVALIFIKACE – Seznam referenčních prací

DOPLNĚNÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO PODEPSANÝ osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče (viz příloha č. 5). Uchazeč přiloží ke smlouvě OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ,
který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Jakékoliv jiné než zadavatelem
požadované úpravy v návrhu smlouvy o dílo (vyznačeno zeleně v návrhu smlouvy) a
soupisu prací s výkazem výměr budou posouzeny jako nedodržení zadávacích
podmínek.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ VLOŽENÝ NA CD v elektronické podobě (např. excel).

DALŠÍ DOKLADY (požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, event. doložené
uchazečem nad rámec vymezený v zadávací dokumentaci)

10.2

Pravidla pro vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny 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 podle předchozího odstavce.
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí
dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle předchozího
odstavce, odešle zadavatel současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy.

11

PODÁNÍ NABÍDKY

11.1

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek a končí dne 21. 3. 2022 v 17:00.
11.2

Podání nabídek

Nabídka bude podána na adresu zadavatele. Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím
držitele poštovní licence či kurýrní službou na adresu zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě
pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových
schránek.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou
zadavatele.
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Na nabídku doručenou po uplynutí stanovené lhůty se pohlíží, jako by nebyla podána.
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OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

12.1

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 3. 2022 v 17:05 hodin, v sídle zadavatele.
Otevírání obálek je veřejné.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotevře.
Obálky s nabídkami budou otevírány postupně podle pořadového čísla a je kontrolováno, zda
nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a bude zaznamenána informace o nabídkové ceně.
12.2

Posouzení nabídek

Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení
po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele.
Zadavatel dále provede posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ve výběrovém řízení.
Účastník, který tyto podmínky nesplní, bude vyloučen z výběrového řízení. Ke zjevným početním
chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, se
nepřihlíží. Výše nabídkových cen bude posouzena též ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, vyžádá si zadavatel od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou
pro výši nabídkové ceny podstatné.
Zadavatel může vyloučit dodavatele též pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že:


plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržení povinností vyplývajících z předpisů
práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo
kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané zakázky;



došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není
možné;



se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se
zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla
ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným
sankcím;



se dodavatel pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení
nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly
zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo



se dodavatel dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po
zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho
důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo
uloženo kárné opatření.

Zadavatel může vyloučit dodavatele pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných
informací získá důvodné podezření, že dodavatel uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu
v souvislosti se zadávanou zakázkou.
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12.3

Hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnocení nabídek
bude provedeno seřazením nabídek podle výše nabízené ceny. Vítězí nabídka s nejnižší
hodnotou.
13

UZAVŘENÍ SMLOUVY

V případě uzavírání smlouvy platí, že zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem,
který podal vítěznou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč“) a splnil požadavky na nabídky
uvedené v této zadávací dokumentaci. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu
se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost ve lhůtě 15 dní ode dne odeslání
oznámení o výsledku výběrového řízení, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se
umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může zadavatel opakovat pro uchazeče,
který se umístil na třetím místě v pořadí.
Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou.
Odmítnutí uzavření smlouvy uchazečem musí být dokladováno písemnou formou.
Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný uchazeč nereaguje
žádným způsobem (tzn. listině či elektronicky) na výzvy zadavatele.
14

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených v této
zadávací dokumentaci je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování.
Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení nebudou uchazečům
přiznána.
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem nebo
plnění objednávky na provedení této veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo:


zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu (až do uzavření smlouvy);



doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací;



neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a nevracet podané nabídky;



zadavatel nebude o předložených nabídkách jednat;



zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

V Rychnovku dne 2. 3. 2022
Veronika Velacková

Digitálně podepsal Veronika
Velacková
Datum: 2022.03.03 08:19:06 +01'00'

…………………………………………………….
za zadavatele
Veronika Velacková, starostka obce
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