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Výzva k podání nabídky
Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem (dále jen „zadavatel“), vypisuje podle § 27 zákona č.134/2016 Sb., - o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn (dále jen „ZZVZ“) výběrové řízení k předložení
nejvhodnější nabídky na uzavření smlouvy o dílo na akci s názvem „Sad Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem“.
Na základě § 31 ZZVZ není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné
zakázky malého rozsahu, je však povinen dodržet zásady (transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace) uvedené v § 6 ZZVZ.
Předmětná veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 8.0, znění účinné od 01.07.2019,
a to v otevřené výzvě.
Tímto si Vás zadavatel dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční
elektronickou formou. Výzva spolu s přílohami je dostupná na profilu zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113. Odkaz na tuto veřejnou zakázku je přístupný
současně na webové adrese https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7836/summary, což je
elektronický nástroj pro podání nabídky účastníka výběrového řízení.
Zadavatel sděluje účastníkům výběrového řízení, že komunikace mezi účastníkem
a zadavatelem bude probíhat výlučně elektronickými prostředky, a to prostřednictvím
elektronického nástroje JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Veškeré informace
k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 14 – Požadavky na elektronickou
komunikaci pro VZMR. Zadavatel současně sděluje, že v této veřejné zakázce malého
rozsahu nestanovil povinnost elektronického podpisu.
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:
Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Bankovní spojení:
Komerční banka Kroměříž č. ú. 27-1477660297/0100
IČ:
00287113
DIČ:
CZ00287113
Statutární zástupce:
Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města Bystřice pod
Hostýnem, tel.: +420 573 501 912

Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

tel.: 573 501 911
fax: 573 501 968

www.bystriceph.cz
posta@mubph.cz
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Zástupce ve věcech technických:
Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Táňa Holcová, odbor životního prostředí – vodní
hospodářství a veřejná zeleň, tel.: +420 573 501 953
Ing. Alena Klementová, oddělení strategického
plánování a projektového řízení, tel.: +420 573 501 964

2. Charakteristika veřejné zakázky
2.1. Název veřejné zakázky:
Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
2.2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace extenzivního sadu v místní části města
Bystřice pod Hostýnem – Rychlov, a to průběžnou obnovou bez radikálních a velkoplošných
zásahů, s cílem zajistit jeho kontinuální vývoj. Návrh jednotlivých částí si klade za cíl
výsadbu nových ovocných dřevin a ošetření stávajících perspektivních či biologicky
hodnotných jedinců. Při obnově sadu bude nutné některé přestárlé, odumřelé
a neperspektivní dřeviny odstranit (bude řešeno před samotnou realizací, mimo veřejnou
zakázku). Vybrané kmeny však budou ponechány na lokalitě pro tvorbu broukovišť. Dílčím
cílem projektu je také odstranění náletových dřevin a tvorba stromových torz zejména
u doupných dřevin, jejichž ponechání zachová úkrytové možnosti pro zjištěné netopýry
a saproxylický hmyz. Vedlejší aktivitou projektu je i vybudování suché skládané zídky, která
se stane úkrytovým místem pro živočichy, kteří preferují teplo a sucho, např. ještěrky,
čmeláci, pavouci a divoké včely.
Předmět plnění je podrobně vymezen v závazné projektové dokumentaci s názvem
„Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem“ vypracované společností ARVITA P spol. s r. o.
(prosinec 2018), jejíž součástí jsou technické specifikace a výkazy výměr požadovaných
služeb, a dále v Návrhu smlouvy o dílo a pěti Standardech, které jsou součástí zadávací
dokumentace (viz. Přílohy č. 4 – 13).
Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
131. výzva Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o životní
prostředí a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.2 –
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (liniové a skupinové
výsadby dřevin – stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku).
2.3. Hodnota a druh veřejné zakázky, klasifikace předmětu plnění CPV-kódy:
Dle druhu a výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky se jedná o zakázku malého
rozsahu na služby.
Klasifikace předmětu plnění - CPV kódy:
77313000-7 Služby při údržbě parků
77311000-3 Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
77341000-2 Prořezávání stromů
77315000-1 Vysazování
77312000-0 Služby související s odstraňováním plevele
77314000-4 Služby při údržbě pozemků
90721100-8 Ochrana krajiny
90721700-4 Ochrana ohrožených druhů
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2.4. Investor akce:
Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem.
2.5. Místo plnění veřejné zakázky:
Předmět plnění bude realizován v místní části města Bystřice pod Hostýnem – Rychlov,
a to na těchto parcelách či jejích částech:


parcelní č. 941/1, 940/2, 940/1, 53 a 951/6 všechny v k. ú. Rychlov u Bystřice pod
Hostýnem, ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem.

(Parcela č. 951/6 v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem vznikla nově sloučením parcel
č. 942/1, 947/1, 947/2, 947/5, 949/1, 951/6, 951/25, 955/5 a 955/6 všechny v k. ú. Rychlov
u Bystřice pod Hostýnem. Z tohoto důvodu jsou ve zpracované projektové dokumentaci
uvedeny ještě parc. č. 947/2 a 942/1 obě v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, nikoliv
parc. č. 951/6 v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem).
Celková výměra činí 45.701 m2. Zákres jednotlivých lokalit je zachycen v projektové
dokumentaci, a to v části C. Výkresová část. Na základě impulsu od poskytovatele dotace
byla vyčíslena jen samostatná plocha, na které bude revitalizace prováděna, a to ve výši
2,42 ha (aktualizovaná výměra je podložena výkresem s názvem „Vymezení indikátorů –
situační výkres“).
2.6. Doba plnění veřejné zakázky:
Termín zahájení plnění (předpokládaný):
Termín ukončení plnění:

23.11.2020
30.04.2024

3. Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění
Zadávací dokumentace je součástí této Výzvy.
3.1. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění není zadavatelem organizována, předmětný sad v místní části
Rychlov je veřejně přístupný.
4. Lhůta pro podání nabídky, místo a způsob podání nabídky, otevírání nabídek
4.1. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídka bude podána v termínu do pátku 10.07.2020 do 09:00:00 hodin. Nabídky, které
budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou zadavateli zpřístupněny
a účastník výběrového řízení bude o této skutečnosti vyrozuměn notifikačním e-mailem.
4.2. Místo a způsob podání nabídky:
Nabídka bude podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE, který je umístěný na webové adrese https://josephine.proebiz.com. Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 14 – Požadavky
na elektronickou komunikaci pro VZMR.
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4.3. Otevírání obálek:
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě (prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE), resp. zpřístupnění obsahu podaných nabídek, proběhne po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků výběrového
řízení.
5. Hodnotící kritérium, pravidla pro hodnocení nabídek a jednání s účastníky
výběrového řízení
5.1. Hodnotící kritérium:
Zadavatel stanovuje pro toto výběrové řízení hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu
za celek bez DPH (váha 100 %).
5.2. Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny
od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH.
5.3. Způsob jednání s účastníky výběrového řízení
Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení, že celková nabídková cena je cenou
konečnou určenou pro hodnocení nabídek a nebude probíhat jednání o nabídkách
(elektronická aukce).
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Účastník výběrového řízení je povinen v souladu s požadavky vyhlašovatele zakázky
prokázat splnění požadavků na kvalifikaci, která jsou předpokladem hodnocení nabídek. Je-li
zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být vždy podepsáno oprávněnou
osobou účastníka výběrového řízení (statutárním orgánem). Kvalifikaci splní účastník
výběrového řízení, který prokáže:
6.1. Základní způsobilost:
Doloží účastník výběrového řízení čestným prohlášením o tom, že:
1) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin:
a) spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině,
b) obchodování s lidmi,
c) proti majetku
 podvod,
 úvěrový podvod,
 dotační podvod,
 podílnictví,
 podílnictví z nedbalosti,
 legalizace výnosů z trestné činnosti,
 legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) hospodářský
 zneužití informace a postavení v obchodním styku,
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 sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 pletichy při veřejné dražbě,
 poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) obecně nebezpečný,
f) proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) proti pořádku ve věcech veřejných
 trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 trestné činy úředních osob,
 úplatkářství,
 jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží.
2) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
3) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4) 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,
5) 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.
Je-li účastníkem výběrového řízení právnická osoba, musí podmínku pod č. 1) odst. 6.1.
Výzvy splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu účastníka výběrového řízení právnická osoba, musí podmínku pod č. 1)
odst. 6.1. Výzvy splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka
výběrového řízení.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku
pod č. 1) odst. 6.1. Výzvy splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastníli se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku pod č. 1)
odst. 6.1. Výzvy splňovat osoby dle předchozího odstavce a vedoucí pobočky závodu.
Čestné prohlášení je Přílohou č. 2 této Výzvy.
6.2. Profesní způsobilost:
Účastník výběrového řízení prokáže profesní způsobilost doložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího 90 dnů ke dni podání nabídky), pokud
je v něm zapsán nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve
formě prosté kopie
a současně
b) výpisem z živnostenského rejstříku či jiným dokladem o oprávnění k podnikání
podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě
prosté kopie.
Výpisy lze pořídit na terminálech CzechPoint - městský úřad, pošta, notář apod.,
nevkládejte kopie živnostenských listů ani výpisy stažené z internetu, které mají pouze
informativní charakter, tzn. výpisy které nejsou opatřeny zaručeným platným elektronickým
podpisem.
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Zadavatel požaduje prokázat profesní kvalifikační předpoklady předmětem podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
oborem činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví
a myslivost.
Každý účastník výběrového řízení musí zajistit, že řez/ošetření bude provádět kvalifikovaná
k této činnosti odborně způsobilá osoba s doporučenou kvalifikací ČCA (Český
certifikovaný arborista) nebo ETW (Evropský arborista) nebo s certifikací ISA – článek
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4, Přílohy č.4 - Návrh smlouvy o dílo. Tento dokument bude
součástí nabídky účastníka výběrového řízení.
6.3.Technickou kvalifikaci:
Účastník výběrového řízení prokáže technickou kvalifikaci předložením reference,
tzn. popisu plnění obdobného charakteru realizovaného v posledních 3 letech v počtu
min. 2 zakázek – jedna s min. hodnotou referenčního plnění ve výši min. 300.000 Kč
bez DPH a druhá s min. hodnotou referenčního plnění ve výši min. 450.000 Kč
bez DPH.
V popisu bude uvedeno zejména:
- název zakázky a stručný popis předmětu plnění
- údaje o objednateli a místo plnění zakázky
- hodnota zakázky v Kč bez DPH
- doba realizace (zahájení – ukončení) – referenční zakázky musí být ukončené, nikoliv
ještě v realizaci
- dále uvedení, pro kterého objednatele byly práce obdobného charakteru realizovány
vč. uvedení kontaktní osoby s telefonickým kontaktem.
Účastník výběrového řízení může použít Přílohu č. 3. Technická kvalifikace - reference,
které budou podepsány oprávněnou osobou účastníka (statutárním orgánem).
Veškeré tyto doklady, prokazující způsobilost a kvalifikaci účastníka výběrového řízení budou
vloženy v průběhu lhůty pro podání nabídek přímo v prostředí el. nástroje jako přílohy
nabídky účastníka výběrového řízení formou čitelné naskenované přílohy ve formátu pdf
nebo v jiném formátu, který neumožňuje editaci dokumentu a současně zaručuje jeho dobrou
čitelnost (jako méně vhodné se jeví formáty jpg).
7. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace)
Účastník výběrového řízení je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení
zadávacích podmínek. Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek se podávají výlučně
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (josephine.proebiz.com)
a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Veškeré
informace týkající se elektronické komunikace jsou uvedeny v Příloze č. 14 – Požadavky na
elektronickou komunikaci pro VZMR. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel
poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek,
případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti
podle předchozího odstavce. Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace než ve
stanovené lhůtě, nemusí zadavatel brát zřetel. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která
není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu do dvou pracovních dnů.
Všechna písemná vysvětlení zadávacích podmínek budou zveřejněná na profilu zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113.
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8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny; obsah nabídky;
lhůta, po kterou jsou účastníci výběrového řízení vázání svou nabídkou
8.1 Způsob zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v rámci své nabídky předložil
nabídkovou cenu. Nabídková cena bude zpracována ve struktuře dle Přílohy č. 1 – Krycí list
nabídky a v souladu s požadavkem elektronické komunikace bude do systému vložena
formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní el. nástroje JOSEPHINE
(josephine.proebiz.com). Konkrétně, účastník výběrového řízení vyplní elektronický formulář
ve sloupci „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního
sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvede hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena
uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek.
Nebude probíhat aukční kolo a cena uvedená v Krycím listu nabídky a v elektronickém
nástroji JOSEPHINE je cena konečná. Vyplněná Příloha č. 1 – Krycí list nabídky tak bude
obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář, v případě neshody však
bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři.
Nabídka bude předložena v českém jazyce, položky vyjádřené v penězích budou uvedeny
zásadně a pouze v Kč.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č.14 – Požadavky
na elektronickou komunikaci pro VZMR.
Cenová nabídka bude zpracována jako celek. Přílohou nabídky účastníka výběrového řízení
bude položkový rozpočet. Nabídka musí být zpracována dle přiloženého výkazu výměr - viz.
Příloha č.6, a musí krýt celou hodnotu díla včetně všech případných nákladů a výdajů
vyžadovaných pro realizaci příslušného díla včetně všech obecných rizik, povinností
a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je
nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny
závazky jsou zahrnuty do uvedené ceny.
Zadavatel žádá účastníky výběrového řízení, aby nacenili všechny položky výkazu výměr.
Při zpracování položkového rozpočtu je nutno zachovat členění jednotlivých položek dle
výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. V tomto
výkazu nesmí být provedena žádná změna, vyjma doplnění jednotkových cen.
8.2. Obsah nabídky účastníka výběrového řízení:
Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v elektronickém nástroji
JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7836/summary)
a
přiložení
požadovaných písemných dokumentů účastníka výběrového řízení formou níže uvedených
příloh:
a) Krycí list nabídky - účastník výběrového řízení může použít Přílohu č. 1 - Krycí list
nabídky.
b) Prokázání základní způsobilosti - účastník výběrového řízení může použít Přílohu č. 2
- Čestné prohlášení.
c) Prokázání profesní způsobilosti – viz. odst. 6.2. Profesní způsobilost
d) Prokázání technické kvalifikace (reference) – viz. odst. 6.3. Technická kvalifikace
- účastník výběrového řízení může použít Přílohu č.3
e) Návrh smlouvy o dílo - účastník výběrového řízení použije Přílohu č.4.
f) Nabídková cena podložená položkovým rozpočtem - viz. příloha č. 6 – Výkaz výměr.
g) Doklad o odborné způsobilosti osoby – viz. čl. 6.2. Profesní způsobilost.
8.3. Lhůta, po kterou jsou účastníci výběrového řízení vázání svou nabídkou:
Účastnící výběrového řízení jsou vázáni svou nabídkou do 13.08.2020.
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9. Administrátor veřejné zakázky
Informace o výběrovém řízení poskytne administrátor veřejné zakázky:
Renata Pechová, vedoucí oddělení evidence majetku a nakupování,
tel.: +420 573 501 941, +420 773 048 534
10. Obchodní, platební a záruční podmínky
Veřejná zakázka bude realizována na základě písemné smlouvy o dílo. Zadavatel stanovuje
obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky, jejichž přesné znění je obsahem
návrhu smlouvy o dílo – Příloha č.4.
10.1. Obchodní podmínky:
Účastník výběrového řízení předloží návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo bude vložen
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE v souladu s článkem
8. Výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy o dílo bude podepsaný oprávněnou osobou
(statutárním orgánem) a opatřený datem podpisu. Účastník výběrového řízení použije
Přílohu č. 4 - Návrh smlouvy o dílo. Vzorové znění návrhu smlouvy o dílo je součástí
zadávacích podmínek. Vzorové znění smlouvy o dílo nesmí účastník výběrového řízení
měnit, doplňovat ani nijak upravovat, vyjma uvedení svých identifikačních údajů, nabídkové
ceny, data, podpisu a příp. otisku razítka (viz. žlutě podbarvená políčka). V případě, že
účastník výběrového řízení předloží návrh smlouvy o dílo v rozporu s tímto
ustanovením, nebude jeho nabídka hodnocena pro rozpor se zadávacími podmínkami
a účastník výběrového řízení bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
10.2. Platební podmínky:
Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen v souladu s článkem V. PLATEBNÍ
PODMÍNKY návrhu smlouvy o dílo – viz. Příloha č. 4. Zálohová platba nebude prováděna.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze
v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu
předmětu plnění.
10.3. Záruční podmínky:
Zadavatel stanovuje dobu záruky za dílo v souladu s článkem X. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST
ZA VADY návrhu smlouvy o dílo, a to v délce 36 měsíců ode dne řádného předání díla
(dílčího plnění) objednateli.
11. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídek.
12. Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od účastníka výběrového řízení písemné zdůvodnění
případné mimořádně nízké ceny.
Zadavatel je povinen zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu pokud:
a) nebyla ve stanovené lhůtě podaná žádná nabídka
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele
na předmět plnění zakázky nebo byly všechny nabídky vyřazeny.
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b) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávacích podmínkách
c) vybraný účastník výběrového řízení odmítl uzavřít smlouvu a ani další z účastníků
výběrového řízení v pořadí neposkytli zadavatelem požadovanou součinnost.
d) v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je
nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování výběrového řízení.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.
O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat všechny
účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení bude zveřejněno na profilu zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113 V takovém případě se rozhodnutí o zrušení
výběrového řízení považuje za doručené všem dotčeným účastníkům výběrového řízení
okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.
Pokud zadavatel uplatní právo na zrušení výběrového řízení, nevzniká účastníkům
výběrového řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Jednotliví účastníci výběrového řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by
mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak
jednání v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky výběrového
řízení v rámci zadání veřejné zakázky.
V případě, že bude účastník výběrového řízení dílo realizovat prostřednictvím
poddodavatele, musí poddodavatel splňovat všechny požadavky jako jsou kladeny na
účastníka výběrového řízení (tzn. základní a profesní způsobilost). Současně zadavatel
upozorňuje, že zvolený poddodavatel nesmí zároveň vystupovat jako účastník
výběrového řízení a naopak.
Zadavatel předpokládá, že mu na realizaci akce bude poskytnuta dotace z Operačního
programu Životní prostředí. V případě, že zadavatel tuto dotaci nezíská, vyhrazuje si právo
kdykoliv (před i v průběhu akce) odstoupit od smlouvy, případně právo upravit rozsah prací.
Odstoupení zadavatele od smlouvy z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na
uplatnění jakékoli smluvní či zákonné sankce či náhrady škody (viz článek XIII. ZMĚNY
SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY návrhu smlouvy o dílo).
Podáním nabídky účastník výběrového řízení uznává bez výhrad všechny podmínky
výběrového řízení a prohlašuje, že byl o nich informován a že všechny jemu nejasné body
podmínek výběrového řízení si před podáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci
zadavatele.
Účastník výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s účastí v elektronickém výběrovém řízení. Všechny náklady a výdaje spojené s
vypracováním, předložením a předvedením nabídky nese účastník výběrového řízení.
Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
13. Poskytování informací
O výsledku výběrového řízení budou bez zbytečného odkladu informování všichni účastníci
výběrového řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla
vyřazena z výběrového řízení.
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Oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyloučení účastníka
výběrového řízení z výběrového řízení bude zveřejněno na profilu zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113. V takovém případě se oznámení o výsledku
výběrového řízení a případné oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení
z výběrového řízení považuje za doručené všem dotčeným účastníkům výběrového řízení
okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.
14. Ostatní podmínky
Účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku musí splnit všechny podmínky obsažené
v této Výzvě.

otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Pánek, v.r.
starosta města Bystřice pod Hostýnem
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