Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

tel.: 380 766 111

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO
ROZSAHU,
ve které bude následně pro hodnocení nabídek použita elektronická aukce.
Zadávanou v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněmí,
mino režim zákona.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:

Město Český Krumlov

Sídlo:

nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČO:

00245836

Osoba
oprávněná
jednat
jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba ve věcech
veřejné zakázky:

Mgr. Dalibor Carda, starosta
Ing. Jan Lippl, tel: 380 766 713, e-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.ckrumlov.cz/

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZCK 0039/2020

2. Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Mobilní telekomunikační služby pro město Český Krumlov
a jeho organizace II.

Druh zadávacího řízení:

Zakázka malého rozsahu

Režim veřejné zakázky:

Služba

Forma řízení:

Elektronická aukce

3. Zveřejnění zakázky
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace je zveřejněna a neomezeně elektronicky
dostupná na profilu zadavatele města Český Krumlov (systém E-ZAK):
https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_488.html
Všechna vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace budou uveřejněna neomezeným
a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK (profil zadavatele) prostřednictvím výše
uvedené URL adresy veřejné zakázky. Doporučujeme proto dodavatelům registraci dodavatele v EZAK. V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, kontaktujte prosím, poskytovatele
služeb na emailu podpora@ezak.cz nebo na tel. (v pracovní dni mezi 8 – 17 h.) 538 702 719.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním základních údajů o nabídce a se
zveřejněním celého znění smlouvy v plném rozsahu včetně všech případných dodatků, pokud
s ním bude smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení.

4. Informace o předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): nebude uvedena
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových mobilních
telekomunikačních služeb pro město Český Krumlov a jím zřizované a zakládané organizace
prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném ve výzvě a zadávací dokumentaci a
jejích přílohách. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadované
služby.
Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí
zejména poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb uvedených
následovně.
Základní požadavky:
1. Neomezený tarif
Hlasový tarif s neomezeným voláním a SMS do všech sítí v rámci ČR v ceně měsíčního
paušálního tarifu. Nad rámec tarifu budou hrazeny pouze další odebrané služby jako MMS,
roamingové volání a SMS, mezinárodní volání atd. Součástí tarifu není datový provoz do
internetu.
Předpokládaný počet SIM karet: 128
2. Hlasové služby v rámci ČR („účtovaný tarif“)
V rámci tohoto tarifu požadujeme volání za jednotnou sazbu v rámci celé ČR, volání zdarma v
rámci firemní VPN sítě, zasílání SMS.
Nad rámec budou hrazeny pouze další odebrané služby jako MMS, roamingové volání a SMS,
mezinárodní volání atd. Součástí tarifu není datový provoz do internetu.
Předpokládaný počet SIM karet: 121
Předpokládaný počet provolaných minut za měsíc za uvedený počet SIM karet: 1000
Předpokládaný počet odeslaných SMS zpráv za měsíc za uvedený počet SIM karet: 950
3. Datový balíček (FUP) 1,5 GB
Datové služby FUP o objemu 1,5 GB na měsíc
Předpokládaný počet SIM karet: 22
4. Datový balíček (FUP) 3 GB
Datové služby FUP o objemu 3 GB na měsíc
Předpokládaný počet SIM karet: 23
5. Datový balíček (FUP) 10 GB
Datové služby FUP o objemu 10 GB na měsíc
Předpokládaný počet SIM karet: 3
6. Datový balíček (FUP) 30 GB
Datové služby FUP o objemu 30 GB na měsíc
Předpokládaný počet SIM karet: 1
7. Neomezený datový balíček
Předpokládaný počet SIM karet: 1
5. Místo plnění veřejné zakázky
Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
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6. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: říjen 2020.
Délka platnosti smlouvy bude stanovena na 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
7. Zadávací lhůta (doba po kterou jsou účastníci vázáni nabídkou)
Účastníci jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po
skončení lhůty pro podání nabídek.
8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením.
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje
o splnění kvalifikace a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v
nabídce předložena plná moc opravňující tuto osobu k zastupování dodavatele v originále nebo v
kopii.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:
a) základní způsobilosti a
b) profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění této profesní
způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní
způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů starší než 90 kalendářních dnů.
Změny v kvalifikaci dodavatele
V případě, že do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dojde k jakékoliv změně v kvalifikaci
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7
dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s
rozhodnutím zadavatele uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
8.1. Základní způsobilost má dodavatel, který předloží čestné prohlášení o tom, že není
dodavatelem, který:
 byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením veřejné zakázky
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
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má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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.

8.2. Profesní způsobilost
Dodavatel v nabídce k prokázání profesní způsobilosti předloží výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z
obchodního rejstříku či obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán, nesmí být starší než
90 kalendářních dnů.
8.3. Technická kvalifikace
Dodavatel doloží seznam 3 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení obdobného charakteru v rozsahu plnění min. 20 tis. Kč bez DPH
za jeden kalendářní měsíc za každou jednotlivou zakázku.
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů, kopií nebo
úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují technické a kvalifikační předpoklady.
Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení služeb.
9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně
DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást
návrhu smlouvy (dále jen NS), v tabulce s technickou specifikací (příloha č. 1 NS) a bude doplněna
u elektronické nabídky v systému E-ZAK.
V případě rozporu ceny uvedené v Návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky je rozhodující cena
uvedena v návrhu smlouvy.
Vstupní hodnoty nabídky:
Účastníkem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady nutné
pro plnění veřejné zakázky (např. pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, a jakékoli
další výdaje nutné pro realizaci zakázky). Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit
a účastník je vázán nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je
možno překročit pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.
Výsledná nabídková cena:
Konečná nabídková cena dodavatele vzešlá z elektronické aukce ve virtuální aukční síni na profilu
zadavatele (E-ZAK) je hodnotou konečnou, pevnou, nejvýše přípustnou.
Od této výsledné el. aukční nabídkové ceny nelze odstoupit.
11. Obchodní a platební podmínky
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Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který bude obsahovat minimálně tyto obchodní
a platební podmínky:
a) Délka platnosti a účinnosti smlouvy bude stanovena na 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
b) Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
c) Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena min. na 21 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladů zadavateli.
d) Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč) rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.
e) Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných
poplatků.
f) Možnost využití shodných podmínek dané rámcovou smlouvou i ostatními organizacemi
zřizovanými a zakládanými městem Český Krumlov formou uzavírání samostatných dílčích
smluv jednotlivými organizacemi v rámci této smlouvy a to v průběhu platnosti této smlouvy.
g) Přistoupení dalších organizací zřizovaných a zakládaných městem Český Krumlov se shodnými
podmínkami v průběhu platnosti této smlouvy.
h) Zaměstnanecký program: Součástí smlouvy bude program pro zaměstnance zadavatele a jejich
rodinné příslušníky zajišťující přístup ke zvýhodněným podmínkám (než jsou standardní
podmínky pro běžné koncové uživatele) při využívání hlasových a datových služeb a případně
pořízení mobilních zařízení.
i)

Částku, kterou bude zadavatel (město Český Krumlov a jím zřízené a založené organizace)
povinen hradit každý měsíc bez ohledu na skutečné čerpání služeb (= minimální měsíční plnění
– dále „MMP“) nepřesáhne 30.000,- Kč bez DPH. Tzn. Pokud cena čerpaných služeb v daném
měsíci nepřesáhne MMP, zadavatel je povinen zaplatit částku odpovídající výši MMP.

j)

Platby budou prováděny měsíčně na základě faktur vystavených vybraným dodavatelem
samostatně zadavateli a dalším účastníkům smlouvy. Faktury budou vystavovány dle
prokazatelně čerpaných služeb. Přílohou každé faktury bude podrobný účet za jednotlivé služby.
k) Faktura dodavatele musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani
z přidané hodnoty a účetnictví uvedené v občanském zákoníku. Faktura bude považovaná za
uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu zadavatele.
l) Součástí návrhu smlouvy bude ustanovení v následujícím znění: Smluvní strany souhlasí, aby
Smlouva byla zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k
uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Účastníkem předložený návrh smlouvy o podmínkách poskytování
telekomunikačních služeb, bude v souladu s výše uvedenými podmínkami.
12. Lhůta a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 2. 9. 2020

mobilních

Hodina 9:00 hod.

Nabídky se podávají výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na:
https://zakazky.ckrumlov.cz (https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_488.html)
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Vyplněná příloha č. 1 NS - Technická
specifikace bude nahrána ve strojově čitelné podobě (ideálně ve formátu kompatibilním s MS Excel).
13. Podání nabídky v elektronické podobě
Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK).
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Uchazeč je při podání nabídky povinen, kromě uvedení v krycím listu, v návrhu smlouvy
a v příloze č. 1 NS – Technická specifikace, doplnit nabídkovou cenu taktéž u elektronické
nabídky v systému E-ZAK.
Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti podle tohoto článku Výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace (dále jen VZD) (viz dále) podepsané osobou oprávněnou, resp. osobami oprávněnými
jednat za účastníka. V případě osoby oprávněné jednat za účastníka na základě plné moci, musí být
plná moc pro tuto osobu součástí nabídky.
Náležitosti nabídky v elektronické podobě:
1) Krycí list nabídky,
2) prokázání kvalifikačních předpokladů čestnými prohlášeními
3) návrh smlouvy včetně všech příloh (např. vyplněná technická specifikace), podepsaný
oprávněnou osobou jednat jménem či za účastníka,
4) další doklady požadované zadavatelem.
V případě, že je účastníkem akciová společnost nebo účastník má právní formu obdobnou akciové
společnosti, předloží ve své nabídce doklady, ze kterých bude patrné, že má vydány výlučně
zaknihované akcie.
14. Hodnotící kritéria
Nabídky uchazečů budou hodnoceny prostřednictvím elektronické aukce. Hlavním hodnotícím
kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
Poř. Hodnotící kritérium
1.

Váha kritéria

Cena neomezeného tarifu bez DPH pro předpokládaný počet SIM
karet za kalendářní měsíc:

65 %

Hlasový tarif s neomezeným voláním a SMS do všech sítí v rámci ČR v ceně
měsíčního paušálního tarifu. Nad rámec tarifu budou hrazeny pouze další
odebrané služby jako MMS, roamingové volání a SMS, mezinárodní volání
atd. Součástí tarifu není datový provoz do internetu.

2.

Cena „účtovaného tarifu“ (paušál, 1 provolaná minuta, 1 odeslaná
SMS) bez DPH pro předpokládaný počet SIM karet za kalendářní
měsíc:

15 %

V rámci tohoto tarifu požadujeme volání za jednotnou sazbu v rámci celé ČR,
volání zdarma v rámci firemní VPN sítě, zasílání SMS. Nad rámec budou
hrazeny pouze další odebrané služby jako MMS, roamingové volání a SMS,
mezinárodní volání atd. Součástí tarifu není datový provoz do internetu.

3.

Cena datového balíčku (FUP) 1,5 GB bez DPH pro předpokládaný
počet SIM karet za kalendářní měsíc:

10 %

Datové služby FUP o objemu 1,5 GB na měsíc.

4.

Cena datového balíčku (FUP) 3 GB bez DPH pro předpokládaný počet
SIM karet za kalendářní měsíc:

10 %

Datové služby FUP o objemu 3 GB na měsíc.

Způsob hodnocení nabídek:

a) U dílčích hodnotících kritérií 1. až 4. obdrží hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle
následujícího vzorce:
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((nejnižší nabídková cena) / (nabídková cena hodnocené nabídky)) * 100 * váha kritéria
b) Celkové hodnocení nabídek:
Celkové bodové hodnocení nabídky je dáno součtem bodových hodnocení nabídky
v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích. V každém dílčím hodnotícím kritériu může
nabídka získat maximálně tolik bodů, kolik je váha tohoto kritéria uvedená v procentech.
Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšším celkovým bodovým hodnocením.
K účasti v elektronické aukci a k podání nových aukčních hodnot budou vyzváni ti uchazeči, kteří
nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to zasláním elektronické
Výzvy k účasti v elektronické aukci.
15. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je neveřejné. Otevírání nabídek proběhne neprodleně po ukončení příjmu
nabídek. Nabídky budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny a budou
založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí
uchazeče o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty.
Nabídky doručené po termínu se nevrací a budou uloženy ve složce jako dokumentace o
průběhu výběrového řízení.
Kvalifikaci nesplňuje účastník, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů
požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě
objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje,
doklady nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou
lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
K účasti v el. aukci a k podání nových aukčních hodnot budou vyzváni ti uchazeči, kteří nebyli v
rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to zasláním elektronické Výzvy
k účasti v elektronické aukci.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem dotčeným
účastníkům neprodleně po svém rozhodnutí. Účastník, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o službě, nejvíce však dalších
30 dnů.
Podané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže,
vyřazené nabídky se účastníkům nevrací.
16. Posouzení a hodnocení nabídek
16.1. Nabídky uchazečů
Budou hodnoceny prostřednictvím elektronické aukce. K realizaci el. aukce bude využito
aukčního portálu na profilu zadavatele (E-ZAK). Nabídky uchazečů budou posuzovány na
základě hodnotícího kritéria uvedeného v odst. 14. této zadávací dokumentace.
K účasti v elektronické aukci a k podání nových aukčních hodnot budou vyzváni ti uchazeči,
kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to zasláním
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elektronické Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy).
16.2. Základní informace k elektronické aukci
Po zahájení el. aukce mohou uchazeči měnit své aukční hodnoty. Změny aukčních hodnot je
oprávněn provádět pouze uchazeč, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv
zasahovat. Délka aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas s možností jeho
prodlužování. El. aukce bude obsahovat jediné aukční kolo, které bude ukončeno v případě,
že nebudou podány nové aukční hodnoty splňující podmínky na prodloužení aukčního kola
(tzv. marným uplynutím doby pro podání nových aukčních hodnot).
Pro účast v el. aukci nepotřebuje uchazeč do svého počítače instalovat žádný aukční program
/ software (dále také SW). Přístup do el. aukce je umožněn prostřednictvím internetového
prohlížeče.
V případě vzniku objektivních technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele
softwaru, je zadavatel oprávněn el. aukci zopakovat.
17. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávacích podmínek
Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Veškerá komunikace této veřejné zakázky bude probíhat přes profil zadavatele (E-ZAK).
Jakákoliv jiná komunikace není přípustná.
Zjistí-li účastník nejasnosti v zadávacích podmínkách vč. nejasností v rozpočtu, je oprávněn po
zadavateli požadovat vysvětlení. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle vysvětlení, popř. související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po
doručení žádosti. Vysvětlení, vč. přesného znění požadavku, zašle zadavatel současně všem
účastníkům a zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo uveřejní
dodatečné informace včetně přesného znění požadavku stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu
k podání nabídky. Za doručení vysvětlení se považuje samotné zveřejnění na profilu
zadavatele. Na doručení vysvětlení nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena.
Vysvětlení může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Dodatečné informace
uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky a zašle je současně
všem účastníkům a zájemcům o zadávací dokumentaci. Za doručení vysvětlení se považuje
samotné zveřejnění na profilu zadavatele.
Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek,
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V případě takové
změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní osoba: Ing. Jan Lippl, jan.lippl@ckrumlov.cz, tel. 380 766 713
18. Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů
k prokázání kvalifikace:
1. Krycí list nabídky
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2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 1 VZD)
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány účastníka
(příloha č. 2 VZD)
4. Prohlášení účastníka o některých skutečnostech (příloha č. 3 VZD)
5. Seznam referenčních zakázek (příloha č. 4 VZD)
6. Návrh smlouvy – doplněný a podepsaný
v návrhu smlouvy musí být doplněna nabídková cena, požadavky na obsah smlouvy (dle
bodu 11. Obchodní a platební podmínky této výzvy), návrh smlouvy musí být podepsán
účastníkem či osobou zmocněnou k takovému úkonu; kopie příslušné plné moci musí být v
takovém případě součástí nabídky.
7. Technická specifikace (příloha č. 1 NS) – vyplněná/doplněná a podepsaná
8. Nabídka a popis podmínek tzv. Zaměstnaneckého programu
19. Práva zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo
zrušit výběrové řízení a právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, kdykoliv i bez udání
důvodu, dále si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výzvy a konzultovat předložené nabídky s odborníkem.



Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zadávací
dokumentace do konce lhůty pro podání nabídek



Zruší-li zadavatel výběrové řízení, je povinen o tom uchazeče informovat. To učiní
zveřejněním
oznámení a
rozhodnutím
o
zrušení na
profilu
zadavatele
https://zakazky.ckrumlov.cz. V takovém případě se považuje oznámení a rozhodnutí za
doručené.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení/rozhodnutí o vyloučení z výběrového řízení
nebo oznámení/rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele
https://zakazky.ckrumlov.cz. V takovém případě se považuje oznámení a rozhodnutí za
doručené.
Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny nabídky.






Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ušlý zisk, který souvisí se zrušením výběrového
řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem informován o možnosti škody.



Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy s vítězným účastníkem jednat.

20. Další informace zadavatele
Spolupráce se zadavatelem bude realizována v součinnosti s kontaktní osobou zadavatele.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací
dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné,
před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s
podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.
Podáním nabídky účastník zadávacího řízení stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené
nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem (např. změna právní formy účastníka, kvalifikace apod.), je příslušný dodavatel povinen
o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.
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Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit smlouvu uvedenou v nabídce (vypracovaný v souladu se
zadávací dokumentací).
Součásti zadávací dokumentace:
Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 1 VZD)
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány účastníka
(příloha č. 2 VZD)
4. Prohlášení účastníka o některých skutečnostech (příloha č. 3 VZD)
5. Seznam referenčních zakázek (příloha č. 4 VZD)
6. Technická specifikace
V Českém Krumlově, 18. 8. 2020

Mgr. Dalibor Carda, starosta města
(podepsáno elektronicky)

10

