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Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

 

"Nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie 

Základní školy a Mateřské školy Halenkovice" 

  

Zadavatel:  Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, 
    příspěvková organizace 

Sídlo:  Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice 

Oprávněná osoba:   PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka  

IČO:   75021331 

  
Zastupující osoba:  Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
Sídlo:   Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín 
IČO:   45659176  
Kontaktní osoba:  Mgr. Magdalena Chmelařová 
Telefon, email:  +420 605345062, m.chmelarova@respekta.cz 

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), 2. výzva MAS SCHP - IROP - Zázemí 
pro vzdělávání I., název projektu " Modernizace odborné učebny fyziky - 
chemie" registrační č. projektu CZ.06.4.59/0.0/16_075/0007780.  
 
Realizace zakázky se řídí dle obecných pravidel IROP pro žadatele a příjemce, 

zejména dle přílohy č. 3 - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro  

programové období 2014 – 2020 v platné verzi vydané 1.11. a platné od 15.5.2018. 

 

Předmětná veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, tudíž 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen 
"zákon") se v případě tohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona neuplatňují.  

Ve veřejné zakázce malého rozsahu "Nákup nábytku a žákovských pomůcek pro 
odbornou učebnu fyziky-chemie Základní školy a Mateřské školy Halenkovice" 
zastupuje zadavatele Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, se sídlem Tř. 
Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČO 45659176 (dále také jen "zastupující osoba").   

Zastupující osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž zastupující osobě není 

uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům, tj. k rozhodnutí o obsahu zadávacích 

podmínek, k rozhodnutí o vyzvaných dodavatelích, k rozhodnutí o vyloučení 

účastníka výběrového řízení, k rozhodnutí o výběru dodavatele nebo zrušení 

http://www.zabreh.caritas.cz/cs/rop/zadani_auto.pdf#page=2
http://www.zabreh.caritas.cz/cs/rop/zadani_auto.pdf#page=2
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výběrového řízení. Dodavatelé jsou povinni veškeré žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, dodatečné doklady a požadované listiny doručovat zastupující osobě 

s tím, že se považují za doručené dnem, kdy byly prokazatelně doručeny zastupující 

osobě.  

Nabídky do zadávacího řízení musí být doručeny na adresu zadavatele, tj. 
Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková 
organizace, Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice (dále také jen "ZŠ a MŠ 
Halenkovice").  

Zadávací podmínky vyhotovila zastupující osoba ve spolupráci se zadavatelem.  

I. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zejména: 

 žákovských pomůcek 

 nábytku. 
 
Předmět této veřejné zakázky bude realizován podle projektové dokumentace 

zhotovené LAB CZ s.r.o, Průmyslová 1200/4a, IČ: 27483177 (příloha č. 4 výzvy) a 

podle podmínek předmětné veřejné zakázky, zejména obchodních podmínek 

zadavatele sestavených jako kupní smlouva (příloha č. 3 výzvy) a položkovým 

rozpočtem (příloha č. 5 výzvy). 

  
Pokud požadované technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci 

předmětné veřejné zakázky obsahují přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele 

nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu umožňuje zadavatel použití rovnocenného řešení, 

přičemž se musí jednat o kvalitativně a technicky rovnocenné řešení.  

Předpokládané hodnota veřejné zakázky činí1 101 276 Kč bez DPH. 

 
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Termín plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění:  na základě výzvy zadavatele v průběhu 02 - 
03 /2019 
 
Ukončení plnění: nejpozději do 2 měsíců od zahájení plnění 

Místo plnění veřejné zakázky: budova Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, 
okres Zlín, příspěvková organizace, Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice.   
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III. Podmínky výběrového řízení:  

Podmínky výběrového řízení zahrnují tuto výzvu k podání nabídky a k 
prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, kterými jsou:  
1. krycí list nabídky (příloha č. 1)  
2. vzor čestného prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2)  
3. obchodní podmínky ve formě vzorového návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3) 
4. projektová dokumentace zhotovená LAB CZ s.r.o (příloha č. 4 výzvy) 
5. Položkový rozpočet (příloha č. 5 výzvy).   
 
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh je v 
elektronické podobě po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek uveřejněna v 
plném znění na webových stránkách zadavatele, odkaz: http://www.zshalenkovice.cz 
a dále na webových stránkách Obecního úřadu Halenkovice. Přílohy je také možno 
poskytnout v elektronické podobě na základě žádosti zaslané na e-mail 
m.chmelarova@respekta.cz. Přílohy budou poskytnuty nejpozději do 2 pracovních 
dnů od obdržení žádosti.  
 
Za účelem seznámení se s místem plnění mohou se dodavatelé dostavit na 
prohlídku místa plnění, která se bude konat dne 9. 1. 2019 v 13.00 hodin. Sraz před 
hlavním vchodem do budovy Základní školy a Mateřské školy Halenkovice, okres 
Zlín, příspěvková organizace, Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice. 
 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace:  
Případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení je možno 
zaslat na e-mail: m.chmelarova@respekta.cz. 
  
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena výše 

uvedeným způsobem nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení může zadavatel 

poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle a uveřejní na svých webových 

stránkách a na stránkách obce Halenkovice vysvětlení zadávací dokumentace 

výběrového řízení, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních 

dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není 

doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet. 

IV. Požadavky na kvalifikaci:  
 
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení následujících dokladů 
k prokázání splnění kvalifikace:  
 
Základní způsobilost:  

 čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v originále podepsané 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele (dodavatel může použít jako vzor 
čestného prohlášení přílohu č. 2 této výzvy).  
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Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:  
 

a) *nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

e) není subjektem, který je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, 
nebyla vůči němu byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo 
není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

     
*Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písmene a) 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 

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se výběrového/zadávacího řízení pobočka závodu:  

a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 

a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat vedoucí pobočky závodu 

a dále samotná právnická osoba, a dále statutární orgán této právnické osoby a 

zároveň každý člen jejího statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu 

právnická osoba, musí tuto podmínku účasti splňovat i tato právnická osoba, 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 

právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele). 

 
Profesní kvalifikace:  

 výpis z obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje), je-li v něm 
dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
přičemž nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky, v prosté kopii,  

 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky (pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje) 
dle § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů), zejména platný doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění k výrobě, obchodu a službám neuvedeným  
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  
 



 

 5 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích, čestná prohlášení 
doloží účastník v originále. Doklady k prokázání kvalifikace může účastník nahradit 
přímo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či jednotným evropským 
osvědčením ve smyslu § 87 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  
 
Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo 
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní 
způsobilost a profesní způsobilost (konkrétně pouze výpis z obchodního rejstříku 
nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  
 
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud účastník nesplní 
požadavky na kvalifikaci. 
 
Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud účastník nesplní 
požadavky na kvalifikaci. 
 
Další informace k prokazování splnění kvalifikačních předpokladů  
 
Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (tzn. prostřednictvím 
poddodavatelů) 
 
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti (s výjimkou profesní 
způsobilosti spočívající v doložení výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje)), 
požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.  
 
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

 doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou (a to pouze 
výpis z obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje), je-li v něm 
poddodavatel/jiná osoba zapsán/a, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán/a) 

 doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby 

 doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou  

 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,  

 
 
Prokázání kvalifikace získané v zahraničí: 
V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokazuje se takový 
dodavatel doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to 
v takovém rozsahu, v jakém je požaduje zadavatel v případě této veřejné zakázky. 
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V. Požadavky na podání nabídky : 

Minimální obsah nabídek:  
Nabídka účastníka bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady seřazené do 
následujících oddílů:  
1) Krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru – příloha č. 1 této výzvy)  

Krycí list bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku 
nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc 
musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky).  

2) Doklady o splnění kvalifikace (viz bod IV. této výzvy)  
3) Podepsaný návrh smlouvy včetně příloh v souladu s obchodními podmínkami, 

které zadavatel předkládá ve formě vzorového návrhu kupní smlouvy jako 
součást podmínek výběrového řízení (příloha č. 3 této výzvy).  

4) Případné další přílohy a doplnění. 
 

Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat 
poddodavatelům. 
 
Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo 
pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, 
může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka výběrového řízení.  

 
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené  

informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou 

prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost 

realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem 

v jeho nabídce.  

VI. Zpracování nabídky:  
 
Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Účastník předloží nabídku v 
písemném vyhotovení.  
 
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů 
bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, 
aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl.  
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla, včetně veškerých požadovaných dokladů a 
příloh, svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti 
manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či 
kroužkové vazbě zadavatel doporučuje zabezpečit nabídku proti nakládání s 
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jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, 
případně razítkem účastníka.  
 
VII. Nabídková cena  
 
Nabídková cena bude zahrnovat veškerou činnost potřebnou k řádnému provedení 
celého předmětu veřejné zakázky dle této výzvy vč. příloh.  
 
Účastníci jsou povinni zohlednit ve své nabídkové ceně veškeré předvídatelné 
okolnosti a podmínky, spojené s řádným plněním předmětu smlouvy, které mohou 
mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.  
 
Účastníci vyčíslí v krycím listu celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH a 
nabídkovou cenu včetně DPH. Účastníci dále uvedou nabídkovou cenu v návrhu 
kupní smlouvy. 
 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné 
zakázky dle položkového rozpočtu. 
  
V případě, že bude v průběhu výběrového řízení upřesněn požadavek zadavatele na 

způsob zpracování nabídkové ceny odlišně od původních jeho požadavků, musí 

takovou změnu dodavatel ve své nabídce respektovat, v opačném případě bude 

zadavatel takovou skutečnost považovat za nesplnění podmínek výběrového řízení.  

Cenová nabídka bude zpracována na základě oceněného položkového 
rozpočtu, který bude přílohou návrhu kupní smlouvy a vložen do nabídky v 
tištěné a elektronické podobě, formát excel. 
  
V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v kupní smlouvě a 

dodavatelem oceněným položkovým rozpočtem, případně jinou částí nabídky 

dodavatele, platí vždy nabídková cena uvedená v kupní smlouvě v ustanovení o 

kupní ceně.  

 
VIII. Návrh kupní smlouvy: 

Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy v souladu s obchodními 
podmínkami na plnění veřejné zakázky, které zadavatel stanovil ve formě 
vzorového návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).  
 
Návrh smlouvy musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje 
účastníka, finanční částky apod.) a podepsaný účastníkem, resp. statutárním 
orgánem účastníka v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v 
obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci 
musí být v takovém případě součástí nabídky.  
 
Účastník není oprávněn jakýmkoliv způsobem upravovat a měnit znění 
jednotlivých ustanovení vzorového návrhu smlouvy nebo doplňovat jiné než 
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požadované údaje ve znění jednotlivých ustanovení návrhu smlouvy. Porušení této 
povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v 
zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyloučení účastníka výběrového 
řízení. 
 
IX. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek: 16.1.2019 do 12:00 hodin. 
  
Písemné nabídky zašlou účastníci doporučeně poštou na adresu: Základní škola a 

Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Pláňavy 550, 

763 63 Halenkovice nebo předají osobně, v obou případech v uzavřené obálce 

zřetelně označené nápisem „NEOTEVÍRAT“ a názvem zakázky "Nákup nábytku a 

žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie Základní školy a 

Mateřské školy Halenkovice". 

Osobně lze nabídky předat na v kanceláři ředitele školy v pracovní dny pondělí až 
pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod. (poslední den pro podání nabídky nejpozději do 
12:00 hod.). Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. Rozhodující 
pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky ze strany zadavatele. V případě, 
že nabídka dodavatele bude doručena po stanovené lhůtě, nebude taková nabídka 
zařazena mezi posuzované a hodnocené nabídky. O této skutečnosti bude dodavatel 
zadavatelem písemně informován.  
Elektronické podání nabídek zadavatel nepřipouští.  
 
X. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:  
 

Otevírání obálek s nabídkami, jejich posouzení a hodnocení zadavatelem je 

neveřejné.  

 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická 
výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny. V 
rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude 
stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. 
Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bez DPH. 
 

V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo 

vyzvat dodavatele ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou 

nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat 

za cenu mimořádně nízkou. Písemná výzva bude obsahovat informace a údaje, které 

jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru zadavatele podstatné, nebo zadavatel 

uvede důvody, proč považuje nabídkovou cenu dodavatele za mimořádně nízkou. 

Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dodavatele 

v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna objektivními příčinami, a 

to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má (nebo 

bude mít) dodavatel k dispozici. 
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Nabídkové ceny budou seřazeny podle jejich výše.  
 

Zadavatel oznámí výsledek výběrového řízení tak, že obešle všechny účastníky, kteří 

mu nabídku podali, vyrozumí je písemně, nebo elektronickou poštou na emailovou 

adresu účastníka pro doručování. 

Vybraný dodavatel se podáním nabídky zavazuje, že bude uchovávat veškerou 

dokumentaci související s realizací veřejné zakázky, resp. projektu, včetně účetních 

dokladů, a to minimálně do 31.12.2029. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji účastník použít a řídit se jí.  

Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena příslušná smlouva, bude povinen 

minimálně do 31.12.2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a bude povinen vytvářet výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

Zadavatel si vyhrazuje právo, pokud to bude nezbytně nutné, změnit zadávací 

podmínky během trvání lhůty pro podání nabídek. V takovémto případě se o tomto 

zavazuje výzvou k podání nabídek obeslané potenciální dodavatele písemně nebo 

elektronicky uvědomit i s možností prodloužení lhůty a posunutím termínu pro podání 

nabídek. Současně  tato změna zadávacích podmínek bude uveřejněna na 

webových stránkách zadavatele a Obecního úřadu Halenkovice.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení s uvedením důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, a to i v 

případě, že bude oznámen vybraný dodavatel. V takových případech zadavatel 

příslušné rozhodnutí včetně odůvodnění zvoleného postupu neprodleně písemně 

nebo elektronicky oznámí všem účastníkům.  

 

Zadavatel nebude vracet účastníkům podané nabídky, zůstávají uloženy u něj jako 

doklad o průběhu výběrového řízení. 

Účastníci předkládají své nabídky bez nároku na úhradu nákladů spojených s účastí 

v tomto výběrovém řízení. Náklady účastníků spojené s podáním nabídek zadavatel 

neproplácí. 
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Případné nejasnosti, jevící se účastníkovi v zadávací dokumentaci, je účastník 

povinen si objasnit nejpozději před doručením své nabídky. Nedostatečná 

informovanost nebo mylné chápání věcí neopravňují účastníka požadovat 

jakoukoli úhradu nákladů, škod, nebo dodatečnou změnu předložené nabídky. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti ve 

výběrovém řízení až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele.  

 
 
 
 
Přílohy: 

1. Krycí list 

2. Vzor čestného prohlášení 

3. Obchodní podmínky ve formě návrhu  kupní smlouvy  

4. Projektová dokumentace 

5. Položkový výkaz výměr 

6. Vzor - poddodavatelé 

 

 

 

V Halenkovicích dne .............2019 

 

 

 

 

          ........................... 

          PaedDr. Marie Kašíková 

          ředitelka 
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