VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V
DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU (dále také jen „DNS“)
„Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 37 - Těžba a následné odkornění pokácených stromů - KŘ Liberec-LS Rumburk - revíry
Kytlice a Prysk“
Evidenční číslo zakázky:
936/2020/025
Zakázka je zadávána v zavedeném DNS
„Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“
(evidenční číslo: Z2019-035921)
ZADAVATEL:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍ INFORMACE
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní jméno:
Lesy České republiky, s. p.
Sídlo:
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO:
421 96 451
DIČ:
CZ42196451
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
26300511/0100
Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540.

Kontaktní osoba:
Tel:
Fax:
E-mail:

Ing. Šárka Halamová
724 524 139
sarka.halamova@lesycr.cz

Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí
firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal Compliance Program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či
jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální
jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního
podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách
www.lesycr.cz.

1.2. ÚVODNÍ INFORMACE
Zadavatel Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451 (dále jen „zadavatel“),
tímto vyzývá v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), dodavatele zařazené v zavedeném dynamickém nákupním systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+
(DNS)“, evidovaném ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-035921, v kategorii DNS 37.307 Těžba, přibližování nebo
manipulace dříví - KŘ Liberec k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.
Tato zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“), obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky a další informace, se vztahuje k
veřejné zakázce zadávané v rámci DNS a stanoví podrobnosti nezbytné pro zpracování a podání nabídek na plnění této veřejné
zakázky.
Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících podrobnosti nezbytné pro vypracování
a podání nabídek dodavatelů na výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou podle § 141 ZZVZ.
Tento dokument současně plní funkci výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané v rámci DNS ve smyslu § 141 odst.
1 zákona.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich dodání do
uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o
tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za řádné a včasné
seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost
kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Zadavatel doporučuje, aby se dodavatel před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami včetně případného
vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace a vyjasnil si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti.

1.3. INFORMACE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace pro vstup do DNS je volně přístupná v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese
https://zakazky.lesycr.cz/dns_display_32.html. Tato výzva s náležitostmi zadávací dokumentace je dle § 141 odst. 1 zákona rozesílána
všem dodavatelům zařazeným do shora uvedené kategorie DNS.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název:
Předmět VZ:
Evidenční číslo VZ u zadavatele:
Kód zakázky:
Kódy CPV:

Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 37 - Těžba a následné odkornění pokácených stromů KŘ Liberec-LS Rumburk - revíry Kytlice a Prysk
Služby
936/2020/025
2415322020
77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
77210000-5 Služby v oblasti těžby dřeva

2.2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí
firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal Compliance Program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či
jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální
jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního
podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách
www.lesycr.cz.

Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností spočívajících v těžbě pomocí motorové pily nebo přibližování vyrobeného
dříví na lokalitu VM/OM (např. koněm, UKT/SLKT apod.) nebo manipulaci dříví na lokalitě OM či na náhradních skládkách. Každá z
činností může být v rámci této kategorie DNS zadávána samostatně.
Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v lesních porostech, jejich odvětvení, výrobu požadovaných sortimentů
či délek, příjem a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků
klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily či škrabek souběžně s provedením
kůrovcové těžby. Práce s motorovou pilou může zahrnovat provádění zpřístupnění lesních porostů řezem, zakrývaní lapáků klestem,
odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách.
Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potěžebních úprav, úklid klestu, soustřeďování dříví,
případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických
přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.
2.2.1. Předpokládané množství dříví
Celkové předpokládané množství dříví (CPM) činí 2000 m3. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze/přílohách této výzvy.
2.2.2. Charakter těžby a porostu, místní podmínky
Nestanoveno.
2.2.3. Způsob příjmu dříví
Kusově na lokalitě P.
2.2.4. Omezení objemu zásoby nevyvezeného dříví na lokalitě P
Nestanoveno.
2.2.5. Technické a obchodní podmínky provádění díla
Veškeré obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy, který je přílohou této ZD. Dodavatel není povinen v nabídce
předložit podepsaný návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky.
2.2.6. Technické parametry mechanismů
Nestanoveny.

2.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 982 500,- Kč bez DPH

2.4. MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Místo plnění: LS Rumburk - revíry Kytlice a Prysk
Předpokládaný termín zahájení provádění díla (prací): 20.04.2020
Termín dokončení díla: 30.06.2020
Prohlídka místa plnění:

Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí
firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal Compliance Program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či
jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální
jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního
podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách
www.lesycr.cz.

Zadavatel umožní dne 18.03.2020 prohlídku místa plnění všem dodavatelům zařazeným do příslušné kategorie DNS, kteří mají zájem
na podání nabídky na plnění této veřejné zakázky zadávané v DNS. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění se uskuteční v 8:00 hod na
adrese: Sukova 785/22a, Rumburk 408 01 (kontakt:Bc. Patrik Chadima mob.: 702 021 428). Za každého dodavatele mohou být
přítomni max. dva zástupci. Před zahájením prohlídky se dodavatelé zapíší do listiny dodavatelů.

3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, SOUČINNOST PŘED PODPISEM SMLOUVY

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou stanoveny formou závazného vzoru smlouvy, který je přílohou této ZD.
Součinnost požadovaná před podpisem smlouvy:
Vybraný dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, je povinen k výzvě zadavatele předložit před podpisem
smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem předloženy rámci zadávacího řízení k
zavedení DNS nebo v průběhu trvání DNS.
Pokud dodavatel disponuje originálem/ověřenou kopií dokladu v listinné podobě, je nutné, aby zajistil konverzi dokumentu v listinné
podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, a aby zadavateli předložil dokument vzniklý provedením konverze společně s doložkou o provedení konverze
(výstup autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě).
Vybraný dodavatel je povinen k výzvě zadavatele bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.
Pokud vybraný dodavatel nepředloží požadované doklady, bude vyloučen z účasti v tomto řízení k zadání veřejné zakázky v DNS.

4. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
4.1. POSOUZENÍ NABÍDEK
Posouzení splnění podmínek účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS může zadavatel provést před hodnocením nabídek nebo
až po hodnocení nabídek.
V případě, že zadavatel provede hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v
DNS, bude předmětné posouzení provedeno minimálně ve vztahu k vybranému dodavateli. Vybraným dodavatelem se rozumí účastník
řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové
ceny a vyžádat si od dodavatele písemné zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny.

4.2. HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude celková
nabídková cena stanovená v Kč bez DPH zpracovaná dodavatelem v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zejména v odst.
5.2 ZD.
Vyhodnocení nabídek bude provedeno v elektronickém nástroji, jehož prostřednictvím jsou podávány nabídky na plnění této veřejné
zakázky. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Další pořadí nabídek bude stanoveno
vzestupně dle celkové nabídkové ceny.

Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí
firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal Compliance Program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či
jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální
jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního
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www.lesycr.cz.

V případě, že po provedeném hodnocení a posouzení nabídek bude na prvním místě více nabídek se shodnou celkovou nabídkovou
cenou, bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto losem. Stejně tak bude zadavatel postupovat i v případě, že vybraný dodavatel bude
vyloučen a na první místo v pořadí se tak dostanou jiné nabídky se shodnou celkovou nabídkovou cenou (to vše za předpokladu, že
zadavatel nezruší řízení v souladu s čl. 8 ZD). V ostatních případech zůstává nabídkám se shodnou celkovou nabídkovou cenou
sdílené pořadí. K losování budou přizváni dodavatelé, kteří podali nabídky se shodnou celkovou nabídkovou cenou. O takovémto
případném losování bude pořízen záznam, který bude součástí dokumentace o veřejné zakázce.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
5.1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce.
Bude-li součástí nabídky doklad v jiném, než českém jazyce, je dodavatel povinen předložit též překlad takového dokumentu
do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.
Nabídku dodavatele bude povinně tvořit vyplněný Ceník, jehož závazný vzor je přílohou této ZD.
Zadavatel pro úplnost uvádí, že v podané nabídce – vyplněném Ceníku, není požadován žádný podpis. Dodavatel svůj projev vůle
podat nabídku a akceptaci zadávacích podmínek včetně podmínek smluvních vyjadřuje podáním nabídky v certifikovaném
elektronickém nástroji E-ZAK.
Nabídka dodavatele může být, při podání prostřednictvím elektronického nástroje opatřena uznávaným elektronickým podpisem
dodavatele.
Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
střetu zájmů“), následující zadávací podmínku a požaduje, aby každý účastník řízení k zadání veřejné zakázky v DNS prokázal její
splnění:
Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo
vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto řízení k zadání veřejné zakázky v DNS jako
účastník řízení. Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, přičemž bude
vystupovat v pozici účastníka řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, zadavatel přistoupí k vyloučení takového účastníka řízení k
zadání veřejné zakázky v DNS z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Dodavatel pro prokázání splnění zadávací podmínky uvedené v tomto článku ZD předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že není
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo
vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Čestné prohlášení je součástí Ceníku , který je přílohou této ZD.

5.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Pro účely hodnocení nabídek dodavatel stanoví celkovou cenu díla (v Kč bez DPH 1). Celkovou cenu díla stanoví dodavatel v příloze
ZD, Ceníku. Celková cena díla se stanoví jako součet nabídkových cen za všechny položky Ceníku, přičemž nabídková cena za jednu
položku Ceníku se stanoví jako součin jednotkové nabídkové ceny v Kč bez DPH 2 a předpokládaného množství dříví, které má být
vybraným dodavatelem zpracováno v souladu s podmínkami závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této ZD.
Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky Ceníku. Nesplnění této povinnosti (tzn. ponechání některé položky Ceníku
nevyplněné) bude mít za následek vyloučení dodavatele z řízení na zadání veřejné zakázky v DNS.
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Řádně vyplněný Ceník se v rámci procesu uzavírání smlouvy stává přílohou smlouvy.
1
2

Je-li dodavatel neplátcem DPH, stanovuje celkovou cenu díla jako cenu konečnou.
Je-li dodavatel neplátcem DPH, stanovuje celkovou cenu díla jako cenu konečnou.

Zadavatel stanovuje nejvyšší přípustnou hodnotu jednotkové nabídkové ceny, pro každou položku Ceníku samostatně.
Podrobnosti jsou uvedeny v Ceníku, který tvoří přílohu této ZD.
V případě, že dodavatel uvede jednotkovou nabídkovou cenu vyšší než je zadavatelem maximálně akceptovatelná hodnota
jednotkové nabídkové ceny, bude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka.

5.3. NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodavatel není povinen do nabídky předkládat podepsaný návrh smlouvy o dílo. Akceptaci zadávacích podmínek, včetně podmínek
smluvních vyjádří dodavatel podáním nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK.

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 03. 2020 v 10:00 hod.
Nabídky musí být ve shora uvedené lhůtě podány výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bližší informace k
elektronickému nástroji jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k zavedení DNS, která je dostupná na internetové adrese uvedené v čl.
1.3. této ZD.
Každý dodavatel je povinen podat nabídku na komplexní plnění celé zakázky. Nepřipouští se nabídka na částečné plnění.

7. VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatelé jsou oprávněni žádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK a to nejpozději do 3 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Za doručenou se považuje
žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti (bez identifikace tazatele),
poskytne zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zároveň všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním
systému.
V případě prodlení zadavatele s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace se prodlouží lhůta pro podání nabídek o takový počet
dnů, o který je zadavatel v prodlení s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci i bez doručení předchozí žádosti.

8. OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
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Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu řízení k zadání veřejné zakázky v DNS požadovat, aby dodavatel v
přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady nebo aby doplnil další nebo chybějící údaje či doklady. Zadavatel může
tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Za objasnění se
považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
Zadavatel může vyloučit dodavatele z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS v případě nesplnění podmínek účasti v
řízení k zadání veřejné zakázky v DNS dodavatelem.
Zadavatel může dále vyloučit dodavatele z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, pokud údaje nebo doklady
předložené dodavatelem

a.
b.

c.
d.

•
•
•

nesplňují zadávací podmínky nebo je dodavatel v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS ve stanovené lhůtě nedoložil,
nebyly dodavatelem objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle písm. b) tohoto článku zadávací dokumentace, nebo
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.
Zadavatel může vyloučit dodavatele z účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS též pokud

e.

•
•

nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla dodavatelem k výzvě zadavatele zdůvodněna,
vybraný dodavatel k výzvě zadavatele neposkytne v zadavatelem stanovené přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou k uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku, nebo
vybraný dodavatel k výzvě zadavatele bez zbytečného odkladu neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

•

Vybraného dodavatele v případech uvedených shora pod písm. d) a e) musí zadavatel vyloučit vždy.
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka řízení k zadání
veřejné zakázky v DNS, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek. Účastník řízení k zadání veřejné
zakázky v DNS vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. Zadavatel může tento postup do uzavření
smlouvy použít opakovaně.
V případě, že dodavatel, který podal nabídku, odstoupí z řízení k zadání veřejné zakázky v DNS, dnem doručení tohoto
odstoupení zadavateli účast v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS tomuto dodavateli zaniká. Odstoupí-li vybraný dodavatel,
může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele, a to v pořadí dle výsledků hodnocení nabídek.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo

f.
g.

h.

i.

•
•
•

v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo upravit zadávací podmínky,
zrušit řízení k zadání veřejné zakázky v DNS do doby uzavření smlouvy,
ověřit skutečnosti uvedené dodavatelem v nabídce.
Zadavatel je oprávněn v průběhu řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zmeškání zadavatelem stanovené lhůty k provedení
určitého úkonu dodavatelem prominout nebo tuto lhůtu prodloužit, a to s výjimkou lhůty pro podání nabídek.
k. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon nebo tato
ZD jinak.
l. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě pro podání nabídek podanou nabídku vzít zpět a podat novou nabídku.
m. Veškeré náklady účasti v řízení k zadání veřejné zakázky v DNS nese dodavatel.
j.

9. OSTATNÍ INFORMACE
Nejsou.

10. PŘÍLOHY
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Nedílnou součástí ZD jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 ZD - Závazný vzor smlouvy o dílo včetně příloh
Příloha č. 2 ZD - Ceník

V Liberci dne 13.03.2020

v. z.

podepsal Ing. Šárka Halamová
Ing. Šárka Halamová Digitálně
Datum: 2020.03.13 14:43:26 +01'00'

Ing. Ludvík Řičář
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