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VOP CZ, s.p. jako veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona
zadává tímto podlimitní veřejnou zakázku na služby, podrobněji článek (dále jen „čl.“) II., III.
zadávací dokumentace.
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I.

Elektronický certifikovaný nástroj E-ZAK

Tato veřejná zakázka je zadávána pomoci elektronického certifikovaného nástroje E-ZAK,
který je dostupný na profilu zadavatele: https://verejnezakazky.vop.cz/. Informace týkající se
E-ZAKU jsou zpracovány v příručkách pro uživatele:
https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4059.html - manuál dodavatele;
https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4060.html - podepisovací aplet.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského rozhraní E-ZAK (jako zapomenuté
přihlašovací údaje, registrace nové organizace do katalogu organizací, přidání dalších
uživatelů nově založené či již existující organizace, přidání práv těmto osobám atd.)
kontaktujte provozovatele toho nástroje: e-mail: podpora@ezak.cz, tel: +420 538 702 719.
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení (dále jen „účastník“), že úkony v podobě:
žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídky a ZD, podání nabídky, předložení dokladů
potvrzující kvalifikaci nebo veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá
pouze elektronicky prostřednictvím E-ZAKu a nikoliv emailem!
Za účelem komunikace se zadavatelem je dodavatel povinen provést registraci na E-ZAKu.
Zadavatel doporučuje dodavateli provedení kontroly uživatelského účtu, který je potřebný pro
přihlášení. Registrace do nástroje E-ZAK probíhá přes systém FEN.cz, o čemž E-ZAK
informuje po kliknutí na „Registrovat dodavatele“ v levém menu: „E-ZAK – elektronický nástroj
pro VZ“. V případě komplikací, kontaktujte podporu E-ZAK na výše uvedeném tel. čísle.

II.

Základní informace

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek Zadavatele, vymezujících předmět veřejné zakázky (dále jen „VZ“) v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídek účastníků.
Klasifikace předmětu VZ dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

III.

Název VZ

CPV

Technicko-inženýrské služby

71300000-1

Vymezení předmětu VZ

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) s jedním
účastníkem za účelem kompletního zpracování technické a dotační přípravy určené pro
uskutečnění dotačního a stavebně-energetického projektu FVE na fotovoltaickou elektrárnu
(FVE) o výkonu 999 kWp.
Součástí díla je také úplná správa uvedeného budoucího dotačního projektu této FVE, a to po
celou jeho předepsanou dobu udržitelnosti.
Předmětem VZ – Díla jsou následující činnosti:
a) vypracování technicko-ekonomické studie FVE
b) vypracování statického posouzení dotčených budov
c) vypracování projektové dokumentace technologie FVE
d) vypracování položkového rozpočtu FVE
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e)
f)
g)
h)
i)

vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
vypracování energetických posudků dle zákona č. 406/ 2000 Sb.
vypracování kompletní dotační žádosti
poskytnutí po dotačního servisu po celou dobu udržitelnosti
poskytnutí energetického managementu FVE po celou dobu udržitelnosti

Zadavatel poskytuje bližší specifikaci požadavků na zpracování nabídky dodavatele:
a)

Vypracování technicko-ekonomické studie FVE:
Jedná se o detailní studii FVE, která bude zpracovaná na základě místního šetření
technikem/projektantem. Výstupem bude zpřesnění rozložení panelů, stanovení přesných
odstupových vzdáleností FVE, návrh vedení kabelových rozvodů FVE, umístění střídačů,
určení uložení panelů, včetně výpočet ekonomiky FVE (investice, úspora, návratnost
s dotací a bez). Součástí bude také ekonomické a ekologické hodnocení celé instalace
FVE.

b) Vypracování statického posouzení dotčených budov:
Statické posouzení bude zpracováno pro střešní konstrukce, na kterých bude FVE
instalována a bude zpracováno autorizovanou osobou v oboru. Stávající statické
posouzení nebude v některých případech k dispozici. Pro správné určení výpočtu bude
možné provést sondy do střešních konstrukcí z důvodu absence dostatečných podkladů.
c)

Vypracování projektové dokumentace FVE:
Projektová dokumentace FVE bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příp. dle předpisů, které tuto vyhlášku
v budoucnu nahradí). Projektová dokumentace bude zpracovaná pouze pro technologii
FVE, a to ve stupni pro stavební povolení DSP a zároveň ve stupni pro provedení stavby
DPS. Projektová dokumentace bude zároveň splňovat standard pro získání dotační
podpory z vhodného dotačního programu.

d) Vypracování položkového rozpočtu FVE:
Položkový rozpočet bude odpovídat projektové dokumentaci FVE a bude zpracován na
základě aktuálního systému pro oceňování stavebních prací. Součástí bude výkaz výměr.
e)

Vypracování požárně bezpečnostního řešení:
Jedná se o vypracování požárně bezpečnostního řešení („PBŘ“) projektové dokumentace
FVE dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příp. dle předpisů, které
tuto vyhlášku v budoucnu nahradí) pro vydání stavebního povolení/ohlášení. Dokument
bude zpracován autorizovanou osobou v oboru a budou v souladu se stávajícím PBŘ
řešených objektů, tak aby FVE byla proveditelná a bylo možné získat stavební povolení a
schválení instalace od Ministerstva obrany sekce majetkové, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru – vojenský požární dozor.

f)

Vypracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000 Sb.
Jedná se o vypracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Dokument bude vypracován autorizovanou osobou v oboru.

g) Vypracování kompletní žádosti o dotaci a její podání
Jedná se o kompletní administrativu spojenou s podáním dotační žádosti ve
vhodném dotačním programu. Tato část díla bude obsahovat všechny související činnosti,
kompletaci příloh a všech úkonů vedoucích k bezproblémovému podání dotační žádosti a
získání této dotační podpory.
4
VOP CZ, s. p., Šenov u Nového Jičína
Dukelská 102, PSČ 742 42
Czech Republic

tel.: +420 556 783 111
fax: +420 556 701 734
e-mail: vop@vop.cz

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
www.vop.cz

h) Poskytnutí administrativní správy dotace po celou dobu udržitelnosti
Jedná se o celkovou správu dotačního projektu po celou dobu udržitelnosti dotace. Tato
činnost bude obsahovat veškerou činnost, tedy zpracování všech potřebných zpráv a
monitoringu požadovaných dotační výzvou. Především se bude jednat o zavedení
povinné publicity, zpracování a podání zprávy o realizaci, dále o zpracování a podání
žádosti o proplacení žádaných financí, zpracování kontrolního posudku, zpracování a
podání monitorovacích zpráv a dalších. Tato část díla bude obsahovat všechny
související činnosti, zprávy a úkony vedoucích k bezproblémovému podotačnímu servisu
a splnění všech podmínek dotace.
Poskytnutí energetického managementu FVE po celou dobu udržitelnosti
Energetický management bude spočívat v instalaci online softwaru, který bude
monitorovat a analyzovat spotřebu elektrické energie a vzniklou úsporu dosaženou díky
instalaci FVE. Online software bude prioritně nástrojem pro vykazování úspory energie a
požadavku dokládat tuto úsporu vypisovateli dotace v rámci celé udržitelnosti dotačního
programu. Tato část díla bude obsahovat všechny související činnosti a úkony vedoucích
k bezproblémovému podotačnímu servisu a splnění všech podmínek dotace.

i)

Závazný návrh smlouvy, obsahující veškeré závazné požadavky zadavatele týkající se
předmětu VZ a podmínek jejího plnění, je přílohou č. 3 ZD.
Zadavatel dle předmětu VZ nepřipouští varianty nabídek podle § 102 odst. 1 zákona.

IV.

Doba a místo plnění VZ

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a) Části díla uvedené v ust. 1.6 pod písm. a) až g) této smlouvy provede Zhotovitel do pěti
(5) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. zveřejnění v registru smluv.
b) V případě, že v době provedení částí díla uvedených v ust. 1.6 pod písm. a) až g) této
smlouvy bude umožněn příjem dotačních žádostí ve vhodném dotačním programu, podá
Zhotovitel žádost o dotaci (v zastoupení Objednatele) do této výzvy. V případě, že
takováto možnost v uvedené době existovat nebude, podá Zhotovitel žádost o dotaci při
nejbližší možné příležitosti.
c) Části díla uvedené v ust. 1.6 pod písm. h) a i) této smlouvy provede Zhotovitel
v bezprostřední návaznosti na udělení dotace Objednateli a na stavbu FVE.
Podrobnější podmínky doby plnění díla jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD),
článek 2 Podmínky provedení a předání díla.
Místem plnění je výrobní areál v sídle zadavatele: VOP CZ s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov
u Nového Jičína.

V.

Žádost o vysvětlení ZD

Účastník je oprávněn podat žádost o vysvětlení ZD, a to prostřednictvím E-ZAKu.
Zadavatel může ZD vysvětlit, pokud takové vysvětlení uveřejní nejméně 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud
žádost o vysvětlení ZD není zadavateli doručena na E-ZAK nejméně 3 pracovní dny před
uplynutím lhůty dle věty prvé tohoto odstavce (to znamená 4 dny + 3 dny = celkem 7
pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
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V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemůže být vysvětlení ZD
poskytováno telefonicky nebo e-mailem. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení
ZD k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Obchodní a platební podmínky

VI.

Všechny obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy (příloha
č. 3 ZD).

VII.

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 odst. 1 zákona.

VIII.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH, zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Účastník uvede do smlouvy čl. 3 Cena a platební podmínky cenu za zajištění jednotlivých
částí díla písm. a) – i), viz čl. III Výzvy nebo čl. 1.6 smlouvy.
Povinností účastníka je uvést celkovou nabídkovou cenu, příp. dílčí nabídkové ceny u
jednotlivých činností v dokumentech, kde se jejich vyplnění předpokládá:
-

Příloha č. 1 ZD – Krycí list;
Příloha č. 3 ZD – Závazný Návrh smlouvy, čl.3 Cena a platební podmínky.

Nebude-li nabídková cena vyplněna u každé z činností, bude toto považováno za porušení
zadávacích podmínek a účastník bude vyloučen!
Celková cena za dílo je tvořena součtem cen za jednotlivé činnosti.
Celková nabídková cena musí být u Krycího listu nabídky a ve smlouvě totožná. V případě
nesouladu mezi Krycím listem a smlouvou bude zadavatel hodnotit cenu celkem uvedenou v
Krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti
smlouvy. Účastníku nenáleží účtovat si další náklady spojené s plněním VZ.
Zadavatel upozorňuje:
Jakýkoliv zásah do struktury nabídkového souboru (v Krycím listu, smlouvě) je považován za
nedodržení zadávacích podmínek a důvod pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení. Tímto zásahem se rozumí zejména, nikoliv však pouze, odstraňování
řádků, sloupců, zasahování do textu, změna textu, úprava požadovaného množství apod.

IX.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 39
odst. 4 zákona před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného
dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení jeho nabídky vždy.
Nabídky budou v souladu s § 114 zákona hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti
v souladu s § 114 odst. 2 zákona dle nejnižší nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH.
V případě, že po hodnocení nabídek bude na prvním, druhém nebo třetím místě více nabídek
se stejnou nabídkovou cenou, rozhoduje o pořadí nabídek termín doručení nabídek.
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Zadavatel posoudí výši celkové nabídkové ceny dle § 113 zákona, tj. zda se nejedná
o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu VZ. Smlouva tak bude uzavřena
s účastníkem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a která
zároveň prokáže splnění podmínek účasti v zadávacím řízení požadované zákonem a splní
podmínky požadované zadavatelem v ZD.

X.

Kvalifikace dodavatele

Splněním kvalifikace se ve smyslu této veřejné zakázky rozumí prokázání:
a) Profesní způsobilosti dle § 77 zákona
b) Ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona
c) Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Ad a) Profesní způsobilost
prokázání zadavatel požaduje v souladu s § 77 zákona předložením:
➢ výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
➢ oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění, především předmět podnikání: Projektová
činnost ve výstavbě,
➢ oprávnění k tvorbě projektové dokumentace FVE a autorizaci příslušné zodpovědné
osoby dodavatele,
➢ pojištění odpovědnosti podnikatele na min. 20 000 000,- Kč.
Ad b) Ekonomická kvalifikace
prokázání zadavatel požaduje v souladu s § 78 odst. 1 zákona předložením:
➢ výkazu zisku a ztrát nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla
dodavatele. Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně
5 000 000,- Kč, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období.
Ad c) Technická kvalifikace
k prokázání zadavatel požaduje v souladu § 79 odst. 2 zákona předložením:
➢ seznamu významných služeb poskytnutých za poslední tři roky před zahájením
zadávacího řízení. Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních třech (3)
letech poskytl následující služby:
1. Zpracoval minimálně 3 ks projektů FVE, které spočívali v technické a dotační přípravě
FVE odpovídají charakteru a rozsahu předmětu tohoto výběrového řízení (tzn. že
dodavatel ucházející se o tuto zakázku zpracoval pro svého zákazníka jak projektovou
dokumentaci FVE potřebnou pro podání žádosti o dotaci, tak i podal dotační žádost v
některém z dotačních titulů v ČR). Minimální instalovaný výkon FVE každé reference musí
být alespoň 750 kWp. Prokázání zmíněného bude doloženo registračním číslem dotační
žádosti. Reference nesmí být převzata od subdodavatele, tzn. že reference musí být
vlastní od účastníka o tuto zakázku.
2. Zpracoval minimálně 5 ks projektů FVE, které spočívali v technické a dotační přípravě
FVE odpovídají charakteru a rozsahu předmětu tohoto výběrového řízení (tzn. že
dodavatel ucházející se o tuto zakázku zpracoval pro svého zákazníka jak projektovou
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dokumentaci FVE potřebnou pro podání žádosti o dotaci, tak i podal dotační žádost v
některém z dotačních titulů v ČR). Minimální instalovaný výkon FVE každé reference musí
být alespoň 100 kWp. Prokázání zmíněného bude doloženo registračním číslem dotační
žádosti. Reference nesmí být převzata od subdodavatele, tzn. že reference musí být
vlastní od účastníka o tuto zakázku.
Referenční zakázky se nesmí v bodě 1) a v bodě 2) opakovat, tj. musí být unikátní.
Ze seznamu významných služeb bude vyplívat alespoň následující údaje:
• Obchodní firma / název objednatele,
• Předmět služby, která musí plnit požadovaný rozsah,
• Doba plnění včetně termínu dokončení,
• Finanční objem bez DPH,
• Jméno, telefon a e-mailovou adresu objednatele (příjemce dotace) pro ověření
reference.
➢ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které se budou podílet na plnění zakázky
v níže uvedených pozicích:
1. Vedoucí týmu musí mít:
- středoškolské vzdělání
- min. 3 letá praxe, jako vedoucí týmu u obdobných energeticko-dotačních projektů,
jaká je předmětem této zakázky, přičemž jako vedoucí projektového týmu musel
působit u 10 obdobných zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj.
zahrnující jak projektovou dokumentaci FVE potřebnou pro podání žádosti o dotaci,
tak i podal dotační žádost v některém z dotačních titulů v ČR, přičemž podané
zakázky musí být schváleny vypisovatelem dotace.
2. Dotační specialista musí mít:
- středoškolské vzdělání
- min. 3 let praxe, jako dotační specialista u obdobných energeticko-dotačních
projektů, jaká je předmětem této zakázky, přičemž jako dotační specialista musel
působit u 10 obdobných zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj.
podání dotační žádost v některém z dotačních titulů v ČR týkající se FVE, přičemž
podané zakázky musí být schváleny vypisovatelem dotace.
3. Projektant FVE musí mít:
- středoškolské vzdělání
- min. 3roky praxe, jako projektant FVE u obdobných energeticko-dotačních projektů,
jaká je předmětem této zakázky, přičemž jako projektant FVE musel působit u 10
obdobných zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. ve zpracování
projektové dokumentace a ve zpracování položkového rozpočtu FVE.
4. Technik pro provedení místního šetření musí mít:
- alespoň středoškolské vzdělání
- min 3 roky praxe, jako technik u obdobných energeticko-dotačních projektů, jaká je
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předmětem této zakázky, přičemž jako technik musel působit u 10 obdobných
zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. v provedení místní šetření,
které tvoří podklad pro správný návrh FVE, tj provedení zaměření střešních
konstrukcí, návrhu kabelových tras FVE, umístění střídačů a určení připojení FVE
do energetické soustavy daného reference.
Seznam členů realizačního týmu musí deklarovat vztah těchto osob k dodavateli.
Zadavatel požaduje, aby:
• zkušenosti byly doloženy konkrétními projekty člena realizačního týmu s uvedením
konkrétních údajů o projektech – viz výše.
•

praxe byla výslovně uvedena délkou praxe příslušného člena realizačního týmu.

Zadavatel upozorňuje, že si vyhrazuje právo kontaktovat jednotlivé objednatele uvedené v čl.
Ad c) Technická kvalifikace za účelem potvrzení zkušenosti s realizací referenčních zakázek
dle požadavků zadavatele. Pokud objednatel nepotvrdí deklarovanou zkušenost, může to mít
za následek vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení.
V případě, že dodavatel tyto podklady nahradí jednotným evropským osvědčením,
v osvědčení uvede jmenný seznam členů týmu, jejich vztah k dodavateli (zaměstnanec,
poddodavatel), informaci o jejich praxi, o jejich autorizacích a o jejich zkušenostech uvedením
konkrétních projektů, kterých se tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení
subjektů, pro které byly služby poskytnuty, přesného vymezení předmětu a doby poskytování
služby a uvedení kontaktních údajů objednatele projektu (jméno odpovědné osoby, e-mail, tel.
číslo).
Společná ustanovení ke kvalifikaci
Dle § 53 odst. 4 zákona doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé ve svých nabídkách
v prostých kopiích a mohou je nahradit i čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro VZ dle § 87 zákona. Zadavatel si přesto může v průběhu zadávacího řízení
vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů.
Doklady, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikace, musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 53 odst. 4 zákona
nejpozději v době 3 měsíců PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY.

XI.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovuje následující požadavky na způsob
zpracování nabídky. Nabídka bude zpracována pouze v elektronické podobě v českém
jazyce nebo slovenském jazyce, přičemž účastníkem předložená nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD),
účastník vyplní identifikační údaje dodavatele, kontaktní údaje osob oprávněných
jednat a komunikovat za dodavatele se zadavatelem, celkovou nabídkovou cenu v Kč
bez DPH, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka;
b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. X této ZD;
c) podepsaný závazný návrh smlouvy (příloha č. 3 ZD);
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Účastník předloží v nabídce vyplněný návrh smlouvy v PDF formátu s uděleným elektronickým
podpisem. Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
(statutární orgán), přičemž v opačném případě účastník předloží zadavateli plnou moc (viz
níže).
V případě, že nebude součástí nabídky podepsaná smlouva, bude toto vnímáno jako porušení
podmínek zadávacího řízení, a takový účastník bude vyloučen z dalšího průběhu zadávacího
řízení.
Zadavatel bude akceptovat pouze smlouvu s elektronickým podpisem.
Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci nebo je jednáno na
základě pověření (tj. osoba, která podepisuje čestné prohlášení, návrh smlouvy nebo krycí
list), musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v prosté kopii.
V případě, že osoba určená ke komunikaci nebude totožná s osobou oprávněnou jednat za
dodavatele, musí kontaktní osoba předložit své zplnomocnění (příloha č. 2 ZD) v podobě
prosté kopie

XII.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 54 zákona stanovuje lhůtu pro podání nabídek která končí:

Dne 20. 10. 2022 v 13:00 hodin
Zadavatel požaduje nabídku vložit do elektronického nástroje v souboru s názvem
„NABIDKA – Projekt FVE 999kWp ve VOP CZ s.p. – název dodavatele“.

XIII.

Otevírání elektronických nabídek

Otevírání elektronických nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Vzhledem k tomu, že zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě
(nikoliv v jiné formě, např. listinné), je otevírání obálek v souladu s § 109 zákona neveřejné.

XIV.

Výsledek zadávacího řízení

O výsledku zadávacího řízení budou informováni ti účastníci, jejichž nabídka byla hodnocena
a účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen. Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího
řízení nebo Oznámení o výběru dodavatele zadavatel uveřejní prostřednictvím profilu
zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz. všem účastníkům.

XV.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Platí, že zadavatel požaduje dle § 104 písm. a) zákona od vybraného dodavatele jako nutnou
podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatele
dle § 77 zákona. Zadavatel dle §122, odst. 3 písm. a) zákona vyzve vybraného dodavatele
k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a plné moci
(pokud podepisuje smlouvu osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka). V případě, že
dodavatel nedoloží doklady prokazující splnění kvalifikace nebo plnou moc, bude toto
považováno za porušení zadávacích podmínek a takový dodavatel bude vyloučen z dalšího
průběhu zadávacího řízení.
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XVI.

Další podmínky a práva zadavatele

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
Účastník může podat pouze jednu nabídku a nesmí být současně poddodavatelem jiného
účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit ZD.
Nabídka účastníka musí být podána v souladu s ustanoveními této ZD a v souladu
s ustanoveními závazného návrhu smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob a účastník je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s platnou právní úpravou.

XVII. Přílohy ZD
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Plná moc
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy včetně příloh

ZD přístupná na URL: https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002163

V Šenově u Nového Jičína dne 03. 10. 2022.

Ing. Martin Šturala
technický ředitel

Digitálně podepsal

Ing. Martin Ing. Martin Šturala
Datum: 2022.10.04
Šturala
06:14:23 +02'00'
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