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1. PREAMBULE  

 
Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
vyzvaných zájemc] v rámci zadání podlimitní veUejné zakázky na dodávky  (dále jen veUejná 
zakázka), jejíž pUedpokládaná cena nepUesáhne 5 000 000,- Kč bez DPH.  
PUi zadání podlimitní veUejné zakázky je zadavatel povinen použít ustanovení zákona  
č. 137/2006 Sb., o veUejných zakázkách, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen zákon).  
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s § 44 zákona jako podklad pro podání 
nabídek dodavatel] v rámci zjednodušeného podlimitního Uízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb.  
o veUejných zakázkách, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „zákon“) a obsahuje veškeré 
zadávací podmínky pro vymezení pUedmEtu veUejné zakázky. Práva a povinnosti či podmínky 
v této dokumentaci neuvedené se Uídí tímto zákonem.  
 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VETEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE  
O VETEJNÉ ZAKÁZCE  
 
VeUejný zadavatel 
Název:     Statutární mEsto Ostrava, mEstský obvod Ostrava 

Radvanice a Bartovice 
Se sídlem:    TEšínská 87/281, 716 00 Ostrava Radvanice  
Zastoupen :    Mgr.Šárkou Tekielovou, starostkou                             
IČ:     00845451  
DIČ:      CZ00845451          
Kontaktní osoba ve vEci veUejné zakázky :  Mgr.Miroslava PilaUová, tel. 777 593 764 
                                                                      miroslavapilarova@seznam.cz  
 
 

1.2 INFORMACE O VETEJNÉ ZAKÁZCE  

NÁZEV VETEJNÉ ZAKÁZKY:    
Preventivní povodOová ochrana – systém 
ochrany pUed povodnEmi pro mEstský obvod 
Ostrava Radvanice a Bartovice 

DRUH ZADÁVACÍHO TÍZENÍ:              
zjednodušené podlimitní Uízení dle § 38 zák.  
č. 137/2006 Sb. o veUejných zakázkách ve znEní 
pozdEjších pUedpis] 

PTEDMDT ZADÁVACÍHO TÍZENÍ:        Dodávka varovného a informačního systému  

LIMIT VETEJNÉ ZAKÁZKY:                 podlimitní   

PTEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 4 116 800,-Kč bez DPH 

KLASIFIKACE CPV 45246400-7, 48952000-6, 42965100-9 
 

MÍSTO REALIZACE:                  Katastrální území obcí Radvanice a Bartovice 
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2. ÚDAJE O ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI  
 
Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokument], údaj], požadavk] a technických 
podmínek zadavatele vymezující pUedmEt veUejné zakázky v podrobnostech nezbytných  
pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentaci tvoUí:  

1) Textová část zadávací dokumentace (v elektronické formE) 
Povinné formuláUe nabídky: 
Krycí list nabídky (tabulka v elektronické formE) 

2) obchodní podmínky (v elektronické formE) 
3) technické podmínky a projektová dokumentace  (v elektronické formE) 
4) soupis dodávek a služeb s výkazem výmEr (v elektronické formE) 

 
Kvalifikační dokumentace  
Součástí zadávací dokumentace je kvalifikační dokumentace. Kvalifikační dokumentace 
obsahuje podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnEní kvalifikace dodavatele.  
  
2.1 ÚDAJE O VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE  
 
Zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatel]m na základE jejich žádosti o poskytnutí 
zadávací dokumentace zaslané písemnou nebo elektronickou formou na adresu zmocnEné 
osoby Mgr.Miroslava PilaUová, e-mail: miroslavapilarova@seznam.cz , tel. 777 593 764,  
nebo Ing.Ladislav Smilek, email: ladislav.smilek@seznam.cz. doručovací adresa: HERO trade 
s.r.o., 757 01 Valašské MeziUíčí, Smetanova 639/29. Zadávací dokumentace bude dodavateli 
odeslána na dodejku  prostUednictvím držitele poštovní licence na CD nosiči nejpozdEji  
do 2 dn] ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Zadávací dokumentace bude kompletnE 
uveUejnEna též na profilu zadavatele na https://vz-radvanice.ostrava.cz/ 
 
 
2.2 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM  
 
 Dodavatel je oprávnEn dle § 49 odst.1 zákona po zadavateli požadovat písemnE dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na adresu zmocnEné 
osoby a to nejpozdEji 5 pracovních dn] pUed uplynutím lh]ty pro podání nabídek.  
 
 Zadavatel v pUípadE dodatečných informací bude postupovat dle § 49 odst.2 a 3 zákona.  
 
 Na základE žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle zmocnEná osoba 
dodavatel]m dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozdEji do 3 pracovních 
dn] ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetnE pUesného znEní 
požadavku, odešle zmocnEná osoba současnE všem dodavatel]m, kteUí požádali o poskytnutí 
zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
 
Zadavatel m]že poskytnout dodavatel]m dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
i bez pUedchozí žádosti v souladu s § 49 odst. 4 zákona. Odstavce 2 a 3 § 49 zákona použije 
obdobnE.  
Zadavatel vždy uveUejní dodatečné informace včetnE pUesného znEní žádosti stejným zp]sobem, 
jakým uveUejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.  
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3. PROHLÍDKA MÍSTA PLNDNÍ  
 
Prohlídka místa plnEní je možná na základE dohody uchazeče a statutárního zástupce 
zadavatele.  
Účel prohlídky místa budoucího plnEní slouží výhradnE k seznámení uchazeč] se stávajícím 
místem budoucího plnEní a s jeho technickými a provozními parametry. Účast na prohlídce 
místa plnEní je na vlastní riziko zájemc].  
 
4. PODÁNÍ NABÍDKY  
 
Dodavatel m]že podat pouze jednu nabídku. Nabídku m]že podat i více dodavatel] společnE  
za podmínek stanovených v § 51 zákona. 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím Uízení, nesmí být současnE subdodavatelem, jehož 
prostUednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím Uízení prokazuje kvalifikaci. 
Podle § 69 odst.3 zákona pokud dodavatel podá více nabídek samostatnE nebo společnE 
s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostUednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím Uízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyUadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyUazena, zadavatel bezodkladnE vyloučí 
z účasti v zadávacím Uízení. Vyloučení uchazeče včetnE d]vodu vyloučení bezodkladnE 
písemnE oznámí  zadavatel uchazeči.  
Nabídka bude pUedána v UádnE uzavUené obálce označené názvem veUejné zakázky s heslem 
“NEOTEVÍRAT“ a opatUené na pUelepu razítkem, pUípadnE podpisem dodavatele – osoby 
oprávnEné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné 
zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona. Nabídky není možné podávat elektronickými 
prostUedky, ale pouze písemnE, v listinné podobE.  
 
5. LH¥TA PRO PODÁNÍ NABÍDKY  
 
Lh]ta pro podání nabídky začíná bEžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího Uízení  
a končí dnem  25.3.2013 v 10.30 hod. Nabídky musí být na adresu zadavatele doručeny do 
skončení lh]ty pro podání nabídek. Nabídky podané po lh]tE pro podání nabídek komise 
neotevírá. Zadavatel v souladu s § 71 odst.6 zákona bezodkladnE vyrozumí uchazeče o tom, že 
jeho nabídka byla podána po uplynutí lh]ty pro podání nabídek.  
 
6. ZADÁVACÍ LH¥TA   
     
Zadavatel stanoví v souladu s § 43 odst. 2 délku zadávací lh]ta, tj. lh]tu, po kterou jsou 
uchazeči vázání svou nabídkou na 90 kalendáUních dn]. Zadávací lh]ta dle § 43 odst. 3 začíná 
bEžet okamžikem skončení lh]ty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výbEru 
nejvhodnEjší nabídky. Zadávací lh]ta se prodlužuje uchazeč]m, s nimiž m]že zadavatel 
v souladu se zákonem uzavUít smlouvu, až do doby uzavUení smlouvy nebo do zrušení 
zadávacího Uízení. Zadávací lh]ta nebEží v souladu s § 43 odst. 4 a 5 zákona.  
 
7. MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY  
 
 Nabídka musí být podána ve lh]tE pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni zahájení 
zadávacího Uízení do dne 25.3.2013 do 10.30 hod. bu@ osobnE nebo doporučenE poštou nebo 
kurýrní službou na adresu zadavatele.  Zadavatel ani zmocnEná osoba neodpovídají za pozdní 
doručení nabídek nebo poškození obálek s nabídkami zp]sobené držitelem poštovní licence 
nebo kurýrní službou. Zadavatel podanou nabídku zaeviduje v souladu s § 69 odst. 6 zákona a 
vydá uchazeči potvrzení o osobním pUevzetí nabídky.  
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8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, OBSAH NABÍDKY  
 
 Nabídku podá dodavatel písemnE ve dvou vyhotoveních, která musí být zpracována  
dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky 
bude pUedloženo a označeno jako“ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude pUedloženo  
a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. PUedmEtem 
posuzování je originál tištEné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém jazyce 
(listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyku budou doplnEny úUedním pUekladem  
do českého jazyka) Nabídka musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat návrh smlouvy o dílo 
podepsaný osobou oprávnEnou jednat jménem či za uchazeče.  
 
VyplnEný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem 
razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem – osobou oprávnEnou jednat 
jménem či za uchazeče. Krycí list, v pUípadE podání nabídky společnE více osobami, musí být 
podepsán všemi osobami, které společnE podaly nabídku. 
 Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat pUepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, 
aby uchazeči podali nabídku s jednotlivE očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. 
Doporučuje se pUevázat šO]rkou a pUelepit volné konce a opatUit razítkem pUípadnE podpisem 
uchazeče v místE pUelepu. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud bude nabídka obsahovat 
pUílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto pUílohy budou neoddElitelnE zaUazena 
až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Jednotlivé pUílohy budou postupnE číslovány  
a jednotlivé listy budou rovnEž očíslovány v návaznosti na číselnou Uadu vlastní nabídky.  
 
Nabídka musí být pUedložena v tomto členEní:  
 
A Obsah nabídky (bude uveden počet list] a počet pUíloh) 
B Krycí list nabídky (vyplnEný krycí list (v tištEné formE) 
C Návrh smlouvy o dílo vč. pUíloh a)-c): 
 

a) položkový rozpočet (nacenEný soupis dodávek a služeb vč. nacenEného výkazu výmEr) – 
v tištEné podobE 

b) harmonogram postupu prací členEný na kalendáUní mEsíce  
c) technická specifikace 
 

D Prokázání splnEní kvalifikace dodavatele 
 

E. Doklady, které musí být součástí nabídky podle § 68 odst.3 písm.a) až. c) zákona 
(netýkají-li se písm.a) a písm. b) tohoto paragrafu dodavatele, uvede negativní stanovisko, 
prohlášení dle písm.c) musí pUedložit s textem dle znEní v ZVZ 

 
F Elektronické zpracování nabídky – části C (textová část ve  formátech umožOující editaci 
napU. ve WORDu a v EXCELu) 
 
Součástí nabídky uchazeče je i elektronické zpracování části C nabídky na CD nosiči (v pUípadE 
rozporu mezi tištEnou formou nabídky a elektronickou formou nabídky, má pUednost tištEná 
forma). Cd nosič bude v obálce, která bude pUilepena v části F originálu nabídky.  
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9. VARIANTY NABÍDKY, OPČNÍ PRÁVO, ZADÁNÍ ČÁSTI VETEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Varianty nabídky nejsou pUípustné. 
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 
Zadavatel nepUipouští rozdElení veUejné zakázky na části.  
 
10. PTEDMDT VETEJNÉ ZAKÁZKY  

PUedmEtem zadávacího Uízení je uzavUení smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem  
a dodavatelem na dobu určitou, jejímž pUedmEtem je dodávka varovného a informačního 
systému dle technické specifikace. PUedmEt zakázky bude plnEn na základE uzavUené Smlouvy 
o dílo, pUičemž dílem se rozumí dodávka varovného a informačního systému dle technické 
specifikace, úplné a bezvadné provedení všech montážních prací nezbytných pro Uádné 
dokončení díla. PUedmEt zakázky je specifikován technickou dokumentací (dále jen „TD“), 
která je pUílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členEní položek  
a s výmErami– výkaz výmEr. Zadavatel doporučuje uchazeč]m ovEUit si soulad položkového 
rozpočtu s textovou částí TD a pUípadné rozpory si vyjasnit ještE v pr]bEhu lh]ty pro vyžádání 
dodatečných informací dle zákona. Výkaz výmEr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. 
Uchazeč je povinen zpracovat nabídku dle technické dokumentace a v souladu s metodickým 
pokynem k zabezpečení hlásné a pUedpovEdní povodOové služby a metodikou Lokální 
výstražné a varovné systémy v ochranE pUed povodnEmi vydané Státním fondem životního 
prostUedí 
 
11. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

 
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lh]tE pro podání nabídek se uskuteční dne               
25.3.2013v 10.30 hod. v zasedací místnosti mEstského obvodu Radvanice, č.dv.24 
Komise pro otevírání obálek postupuje dle ustanovení § 71 odst. 8 až 11) a § 73 zákona. 

 
Osoby, které jsou oprávnEny být pUítomny otevírání obálek s nabídkami:  

- členové komise pro otevírání obálek, které jmenuje zadavatel a kteUí splOují 
podmínku nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona  a další osoby, o nichž tak 
stanoví zadavatel. 

- Uchazeč – za každého uchazeče, který podal nabídku ve lh]tE pro podání nabídek, 
m]že být pUítomna pUi otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou m]že být 
statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo fyzická osoba nebo jiná osoba 
zmocnEná statutárním orgánem uchazeče právnické osoby či fyzickou osobou. 
V tomto pUípadE doloží osoba pUítomná otevírání obálek originál nebo úUednE 
ovEUenou kopii plné moci.  

 
PUítomní uchazeči stvrdí svou účast pUi otevírání obálek podpisem v listinE pUítomných 
uchazeč].  

12. LH¥TA PRO PROVEDENÍ DÍLA  

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lh]tE plnEní 
 

PUedpokládaný termín zahájení realizace:      1. 7. 2013           
PUedpokládaný termín dokončení realizace: 31.12.2013     
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13. PODMÍNKY PRO ZMDNY TERMÍN¥ PLNDNÍ  
 
Termín zahájení plnEní veUejné zakázky je podmínEn Uádným ukončením zadávacího Uízení  
a podepsáním pUíslušné smlouvy o dílo s dodavatelem. S ohledem na skutečnost, že veUejná 
zakázka má být financována i z finančních prostUedk] dotace SFŽP, o jejíž poskytnutí zadavatel 
požádal, je termín zahájení plnEní veUejné zakázky vázán na podpis smlouvy o poskytnutí 
dotace, pUičemž k zahájení plnEní veUejné zakázky nedojde dUíve, než zadavatel obdrží smlouvu 
o poskytnutí dotace.  Pokud se z d]vod] na stranE zadavatele nepodaUí plnEní veUejné zakázky 
zahájit v pUedpokládaném termínu zahájení, má uchazeč právo na zmEnu termínu dokončení 
tak, aby stanovená lh]ta realizace v mEsících, z]stala zachována.  
Pokud v d]sledku okolností, které nem]že ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (prodloužení 
zadávacího Uízení z d]vodu podaných námitek nebo Uízení pUed UOHS) dojde  
k situaci, že pUedpokládaný termín zahájení plnEní veUejné zakázky nebude možné dodržet, 
posunuje se termín plnEní o dobu, po kterou trvá pUekážka, pro kterou nelze plnEní veUejné 
zakázky zahájit. 
 
14. OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 
14.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec 
smluvního vztahu.  
 

14.1.1    Zadavatel stanovuje, že závazné obchodní podmínky (včetnE platebních 
podmínek) budou dodavatelem pUedloženy ve formE smlouvy o dílo  
dle ust. § 536 a n. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uchazeč  
je povinen pUedložit v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo. 
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem 
uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávnEnou, pUičemž toto oprávnEní 
musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude UádnE podepsán, 
bude nabídka považována za neúplnou. 

14.1.2 Zadavatel umožOuje, aby uchazeč realizoval část zakázky za pomoci 
subdodavatel]. V pUípadE, že tato část zakázky bude plnEna formou 
subdodávky (prostUednictvím tUetí osoby), musí uchazeč nejpozdEji  
pUed podpisem smlouvy o dílo uvést, jakou část plnEní veUejné zakázky 
bude zadána tUetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je 
uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona). 
Tím není dotčena výlučná odpovEdnost uchazeče za poskytování Uádného 
plnEní. Úprava či doplnEní seznamu subdodavatel] v pr]bEhu plnEní 
veUejné zakázky je možná pouze na základE písemné dohody smluvních 
stran.  
V takovém pUípadE musí být  nejpozdEji pUed podpisem smlouvy o dílo 
pUedložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele 
uvedenou subdodávku v rámci této veUejné zakázky realizovat .Listina 
musí být podepsána osobou oprávnEnou jednat jménem nebo  
za subdodavatele; tato listina m]že mít i podobu smlouvy mezi uchazečem 
a subdodavatelem, která se týká této veUejné zakázky. PUi prokázání 
kvalifikačních pUedpoklad] subdodavatelem doloží uchazeč  
tuto listinu či smlouvu již pUi podání nabídky. ZmEna subdodavatele  
je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč 
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pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnEní kvalifikace. Pokud 
však uchazeč prokázal splnEní části kvalifikace pomocí subdodavatele,  
je oprávnEn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splOuje požadovanou 
část kvalifikace ve stejném nebo vEtším rozsahu. Zadavatel není oprávnEn 
souhlas s výmEnou subdodavatele bez objektivního d]vodu odmítnout. 

 
14.1.3 Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram realizace  díla,  

ze kterého bude patrno časové i finanční plnEní díla.  I tento harmonogram 
musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo 
jinou osobou k tomu oprávnEnou. 

14.1.4    Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením 
jednotkových cen a celkových cen. K jeho zpracování uchazeč použije 
podrobný výkaz výmEr, který je součástí zadávací dokumentace.  

 
      
15. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZP¥SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
 
15.1 NABÍDKOVÁ CENA  

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího Uízení rozumí celková cena za provedení díla bez 
danE z pUidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k Uádné 
realizaci díla včetnE všech náklad] souvisejících (poplatky, vedlejší náklady aj.)        

15.2 PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY                                                

Nabídková cena za provedení díla bude zpracována podle slepého položkového rozpočtu. 
Nabídková cena bude uvedena v české mEnE v členEní na cenu celkem bez DPH, výši DPH  
a cenu celkem včetnE DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše pUípustná, kterou 
není možné pUekročit nebo zmEnit, pokud to výslovnE neupravuje tato zadávací dokumentace. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla 
vymezeného v této zadávací dokumentaci.  

15.3 POLOŽKOVÉ ROZPOČTY  

Zadavatel jako součást zadávací dokumentaci pUedkládá slepý výkaz výmEr v elektronické 
formE. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou 
dobu provádEní díla v pUípadE, že nenastala žádná z podmínek pro možné pUekročení nabídkové 
ceny. Položkové rozpočty musí být součástí písemné nabídky uchazeče. 
 
15.4 ZMDNA VÝKAZU VÝMDR 

Pokud zadavatel na základE žádosti vyzvaných dodavatel] o veUejnou zakázku upUesní obsah 
výkazu výmEr, napU. formou doplnEní položek výkazu výmEr, upUesnEním množství mErných 
jednotek, vyloučením položek výkazu výmEr apod., je uchazeč povinen tuto zmEnu zahrnout  
do svých položkových rozpočt]. Takováto zmEna se nepovažuje za porušení podmínek 
zadávacího Uízení. 
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16. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 
16.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY  
Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo je částečnE hrazena z prostUedk] OPŽP . Zbývající 
část ceny za dílo bude hrazena z prostUedk] zadavatele. Po ukončení realizace díla tzn.  
po konečném pUevzetí díla bez vad a nedodElk] vystaví zhotovitel fakturu. Cenu díla uhradí 
objednatel na základE faktury vystavené zhotovitelem bankovním pUevodem na účet 
zhotovitele. 
Dodavatel  bude povinen pUipravovat a vystavovat finanční a daOové doklad dle požadavk] 
zadavatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuUe  
specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly pUesnE vymezeny 
jednotlivé výdaje. 
DaOové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znEní. 
Splatnost daOových doklad] je stanovena do 90 kalendáUních dn] ode dne vystavení 
zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými 
pUílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daOový doklad UádnE doručen  
do místa sídla zadavatele ani tUetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lh]ta splatnosti o tolik 
dn], o kolik dn] byl dodavatel v prodlení s Uádným doručením daOového dokladu. Pokud 
zadávací dokumentace výslovnE neumožOuje uchazeč]m pUedložit návrh výhodnEjších 
platebních podmínek, jsou uchazeči povinni stanovené platební podmínky respektovat 
 
16.2 PODMÍNKY PTEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY  

PUekročení nabídkové ceny je možné za pUedpokladu, že v pr]bEhu realizace díla dojde  
ke zmEnám sazeb danE z pUidané hodnoty. V takovém pUípadE bude nabídková cena upravena 
podle sazeb danE z pUidané hodnoty platných v dobE vzniku zdanitelného plnEní.            
 
17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO TÍZENÍ  

Zadavatel je oprávnEn zrušit zadávací Uízení do uzavUení smlouvy.Zadavatel zruší  
bez zbytečného odkladu zadávací Uízení v souladu s § 84 odst. 1 zákona. Zadavatel m]že  
bez zbytečného odkladu zrušit zadávací Uízení souladu s § 84 odst. 2 nebo § 84 odst. 3 písm. b) 
zákona.  
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatel]m v]či zadavateli jakýkoliv 
nárok.PUípadné zrušení zadání veUejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatel]m. 
 
18. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VETEJNÉ ZAKÁZKY  
 
18.1 ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VETEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel stanovil pro zadání veUejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) 
zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

19. HODNOCENÍ NABÍDEK  
Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základE jejího doporučení bude 
zadavatel rozhodovat o pUidElení zakázky. Oznámení o výbEru nejvhodnEjší nabídky  
bude uveUejnEno do 5 pracovních dn] po rozhodnutí na profilu zadavatele  
na https://vz-radvanice.ostrava.cz/.V takovém pUípadE se oznámení o výbEru nejvhodnEjší 
nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazeč]m okamžikem uveUejní na profilu 
zadavatele ( § 81 odst. 4 ZVZ).  
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20. OSTATNÍ PODMÍNKY  
 
20.1 VYTAZENÍ NABÍDKY  
 
NesplnEní podmínek zadávacího Uízení má za následek vyUazení nabídky dodavatele 
z hodnocení. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude oznámeno jeho uveUejnEním na profilu 
zadavatele na https://vz-radvanice.ostrava.cz/(§ 60 odst. 2 ZVZ) . 
 
20.2 POVINNOST UZAVTÍT SMLOUVU  
 
Pokud z jakéhokoliv d]vodu se na stranE zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatele 
nem]že nebo nechce uzavUít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny pUedložené 
nabídky a smlouvu neuzavUít.  
 
21. ZÁVDREČNÁ USTANOVENÍ  
 
21.1  Zadavatel nepUipouští variantní Uešení nabídky. 
  
21.2  Vzhledem k tomu, že plnEním je realizace projektu „Preventivní povodOových ochrana – 
systém ochrany pUed povodnEmi pro mEstský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice„které bude 
spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostUedí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostUedí, je zhotovitel povinen plnit tyto 
povinnosti:: 
 

 Poskytnout zadavateli na písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, 
které si mohou vyžádat kontrolní orgány. 

 Umožnit provádEní kontrol dokument] všem subjekt]m implementační struktury OPŽP, 
povEUeným kontrolním orgán]m ČR a povEUeným pracovník] Evropské komise  
a Evropského účetního dvora. 

 Archivovat veškerou dokumentaci související s pUípravou a realizací projektu do konce 
roku 2021. 

 Splnit publikační povinnost tím, že na úvodním listu nabídky budou uvedena loga  
a bannery OPŽP. Loga a bannery jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení  
na www.opzp.cz.  

 
21.3  Uchazeč nemá právo na náhradu náklad] spojených s účastí ve veUejné zakázce. 
 
21.4 Nabídky se uchazeč]m nevracejí a z]stávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání 
veUejné zakázky.  
 
21.5 V pUípadE, že dojde ke zmEnE údaj] uvedených v nabídce do doby uzavUení smlouvy  
s vybraným uchazečem, je pUíslušný uchazeč povinen o této zmEnE zadavatele bezodkladnE 
písemnE informovat. V pUípadE, že dojde ke zmEnE v kvalifikaci uchazeče, je tUeba postupovat 
dle § 58 zákona. 
 
21.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ovEUit informace obsažené v nabídce uchazeče u tUetích 
osob.) 
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21.7 Zadavatel požaduje, aby vítEzný uchazeč nejpozdEji ke dni podpisu smlouvy sdElil 
zadavateli informace o osobách odpovEdných za realizaci díla , a to: 

 pracovníka povEUeného vedením zakázky  
 pracovníka povEUeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla 
 pracovníka odpovEdného za vedení a zasílání účetních doklad] v]či zadavateli 

 
 
V OstravE Radvanicích dne  6.3.2013        
                                                                                         
 
Za zadavatele    
 
 
………………………………………………                                                                            
Mgr. Šárka Tekielová, starostka   
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