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PREAMBULE 

Zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle ustanovení § 212 

zákona zahájil zadávání nadepsané veřejné zakázky v užším řízení podle ustanovení § 58 zákona. V 

souladu s ustanovením § 96 zákona zadavatel tímto uveřejňuje zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) 

na profilu zadavatele. Práva a povinnosti neuvedené v této ZD se řídí zákonem. 

Zadávací dokumentace je k dispozici v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese: 

https://nen.nipez.cz/profil/KNTB. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je účastník povinen doručit zástupci zadavatele 

(doporučujeme emailem na zadavacirizeni@viaconsult.cz) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím 

lhůty stanovené pro podání nabídek. Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vypořádá v 

souladu s § 98 zákona v případě jejího včasného zaslání dle předchozí věty. Pokud nebude žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace zaslána nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené 

pro podání nabídek, zadavatel není povinen toto vysvětlení poskytnout. 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a jejích přílohách vymezují závazné 

požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýjimečně 

respektovat při zpracování své nabídky (žádosti o účast) a ve své nabídce (žádosti o účast) je akceptovat. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této ZD, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo 

doplnění, může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z 

další účasti v zadávacím řízení. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky (žádosti o účast) vždy 

řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

Podáním své nabídky (žádosti o účast) účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje 

zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

Při přípravě a podávání žádostí o účast jsou účastníci povinni postupovat zejména dle přílohy č. 3 ZD - 

kvalifikační dokumentace. 

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení a 

v souladu s § 58 odst. 3 zákona vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří 

neprokážou splnění kvalifikace. Nevyloučené účastníky zadavatel vyzve k podání nabídek. Při přípravě 

a podávání nabídky jsou účastníci povinni postupovat dle ZD a zaslané Výzvy k podání nabídek.  

Přílohy: 

1. I 

2. 

3. 

Krycí list nabídky 

Návrh Příkazní smlouvy na výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP 

Kvalifikační dokumentace 

https://nen.nipez.cz/profil/KNTB
mailto:zadavacirizeni@viaconsult.cz
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Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné 

činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem. 

Při plnění zakázky nemůže být poddodavateli plněn: 

výkon pozice technického dozoru investora - vedoucí přípravného týmu 

výkon pozice technického dozoru investora - vedoucí realizačního týmu, 

výkon pozice technického dozoru investora - zástupce vedoucího realizačního týmu, výkon 

pozice technického dozoru investora - člen týmu specialista v oboru pozemní stavby výkon 

pozice vedoucí koordinátor BOZP 

Pozn.: Jiné osoby, pomocí kterých bude dodavatel prokazovat kvalifikační předpoklady, musí poskytnout 

plnění určené k plnění veřejné zakázky, nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 

kvalifikaci za dodavatele. Tato povinnost bude ze strany zadavatele kontrolována v průběhu celé 

realizace a porušení této povinnosti bude mít za následek uplatnění sankcí ze strany zadavatele. 

Na zpracování této zadávací dokumentace se podílela společnost VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 

739 61 Třinec, jako zástupce zadavatele - viz níže (tvorba zadávací dokumentace včetně příloh, vyjma 

Návrhu Příkazní Smlouvy, předmětu plnění veřejné zakázky a příloh návrhu Příkazní smlouvy). 

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky, 

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací 

ve smyslu zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání 

kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti 

zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatel se vyžaduje 

při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a 

odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou 

podílet. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. 

1. INFORMACE O ZADAVATELI 

1.1 Základní údaje 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 27661989 

1.2 Pověřená osoba zadavatele  

Název: 

Sídlo: 

IČO: 
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Zástupcem zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 

739 61 Třinec, IČO: 25084275. 

Korespondenční adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno (dále uváděná jako 

„pověřená osoba zadavatele“). 

1.3 Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve všech otázkách je xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail:xxxxxxxxxxxxxx, tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.4 Profil zadavatele 

Profil zadavatele je přístupný na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB. 

1.5 Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel používá pro příjem žádostí o účast a nabídek národní elektronický nástroj („NEN“), který je 

dostupný na internetové adrese https://nen.nipez.cz/. 

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je výkon generálního technického dozoru stavebníka při zpracování 

projektové dokumentace a realizaci všech v rámci areálu Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, společnosti 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništích (dále jen „koordinátor“). 

Předpokládané projekty, na kterých se bude TDS a koordinátor podílet: 

- Centrální objekt - projekt a výstavba 

- Rekonstrukce očního pavilonu B 47 - projekt a realizace stavby 

- Rekonstrukce B 13 II. etapa - realizace stavby 

- B 23, chirurgie - vestavba dvou operačních sálů s dospáváním - realizace stavby 

- B 25 interna - rekonstrukce 2. NP - realizace stavby 

- B 23 chirurgie - rekonstrukce části 5. NP - realizace stavby 

- B 20 plicní oddělení -vestavba operačního sálu - realizace stavby 

- B 32 gynekologie - operační sál - realizace stavby

https://nen.nipez.cz/profil/KNTB
https://nen.nipez.cz/
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- B 26 zateplení - realizace stavby 

- B 18, 19 - demolice budov 

- Realizace buňkoviště 

Podrobný výčet činností - generálního technického dozoru stavebníka a koordinátora, k jejichž 

realizaci se účastník podpisem smlouvy zavazuje, je uveden v návrhu Příkazní smlouvy (příloha 

č. 2 ZD). 

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení 

Komise č. 213/2008 

Předmět CPV 

Stavební dozor 71315400-3 

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví 71317200-5 
 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Doba plněni: 

Předpokládaný podpis smlouvy s vítězným účastníkem je ihned po ukončení zadávacího řízení - 

předpokládá se podzim 2021. Zahájení realizace zakázky se předpokládá neprodleně po nabytí účinnosti 

smlouvy. 

Termín zahájení realizace zakázky je uveden jako předpokládaný a můžou být posunut v závislosti na 

průběhu zadávacího řízení. 

Smlouva bude s vítězným účastníkem uzavřena na dobu neurčitou. 

Závazné termíny plnění činností TDS a koordinátora jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD - návrhu Příkazní 

smlouvy. 

Místo plnění: 

Pro kontrolu úplnosti a kompletnosti zpracování projektové přípravy a projektové dokumentace 

skutečného provedení realizované je místem plnění sídlo dodavatele (příkazce) nebo areál Nemocnice 

Tomáše Bati ve Zlíně. 

Pro dozor nad včasným a kvalitním provedením díla je místem plnění areál Nemocnice Tomáše Bati ve 

Zlíně. 

Prohlídka místa plnění: Termín prohlídky místa plnění není s ohledem na předmět zakázky stanoven.  
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4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona podle kritéria ekonomické výhodnosti 

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: 

Kritérium Váha kritéria 

Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné 

autorizovanou osobou 
65% 

Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné 

koordinátorem BOZP 
10% 

Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné 

administrativním pracovníkem 
25% 

 

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele provede zadavatel posouzení mimořádně nízké 

nabídkové ceny v souladu s § 113 zákona. Zadavatel podle § 48 odst. 4 zákona může vyloučit účastníka 

zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla 

účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna. 

Kritérium č. 1 - Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti TDS prováděné autorizovanou 

osobou 

Rozumí se nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti TDS prováděné autorizovanou osobou, 

tzn. členem přípravného či realizačního týmu dle požadavků uvedených ve kvalifikační dokumentaci 

(příloha č. 3 ZD). Autorizovanou osobou je myšlena osoba s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě (dále také jen „autorizační zákon“) tak, jak je stanoveno ve kvalifikační dokumentaci. 

Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti TDS prováděné autorizovanou osobou bude uvedena 

v návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD). Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou. 

Způsob výpočtu ceny je dále specifikován v čl. 5.2 zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. 

Kritérium č. 2 - Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné koordinátorem BOZP 

Rozumí se nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné koordinátorem BOZP, tzn. 

členem realizačního týmu dle požadavků uvedených ve kvalifikační dokumentaci (příloha č. 3 ZD). 

Koordinátorem BOZP je myšlena osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vydaného dle zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále 

také jen „zákon o BOZP“). Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné koordinátorem 

BOZP bude uvedena v návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD). Nejvýhodnější nabídka je nabídka s 

nejnižší nabídkovou cenou. 

Způsob výpočtu ceny je dále specifikován v čl. 5.2 zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. 

Kritérium č. 3 - Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné administrativním 

pracovníkem 

Rozumí se nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti realizované příslušným administrativním 

pracovníkem na předmětu plnění. Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné 

administrativním pracovníkem bude uvedena v návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD). Nejvýhodnější 

nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Způsob výpočtu ceny je dále specifikován v čl. 5.2 zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. 

Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle hodnotících 

kritérií. Pokud není v rámci specifikace hodnocení pro jednotlivá hodnotící kritéria uvedeno jinak, platí 

následující. 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce 

bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 

dílčího kritéria. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 

hodnocené nabídce. 

Hodnota nejvýhodnější nabídky 

100*   

Hodnota hodnocené nabídky 

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že se jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií 

vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. 

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti 

jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.  

Počet 

bodů 

kritéria 



8/14 

 

V případě shodného bodového zisku zaokrouhleného na dvě desetinná místa v rámci všech kritérií 

rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné 

autorizovanou osobou jako jedno z hodnotících kritérií, přičemž za výhodnější bude považována nabídka 

s nižší nabídkovou cenou. 

V případě shodného bodového zisku zaokrouhleného na dvě desetinná místa v rámci všech kritérií a 

zároveň shodné nabídkové cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné autorizovanou osobou 

rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky termín doručení nabídky, přičemž za výhodnější bude 

považována dříve doručená nabídka. 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

5.1. Návrh smlouvy 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře 

návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD). Účastník do návrhu Příkazní smlouvy doplní údaje nezbytné 

pro vznik návrhu Příkazní smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkové ceny) a takto doplněné 

obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Příkazní smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše 

uvedené jsou nepřípustné a mohou mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, 

uvedené v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel je označován v návrhu Příkazní smlouvy jako příkazce a dodavatel je označován v návrhu 

Příkazní smlouvy jako příkazník. 

K návrhu Příkazní smlouvy účastník zpracuje a v rámci nabídky doloží: 

Seznam poddodavatelů 

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou 

část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být 

mimo jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel prokazuje kvalifikační 

předpoklady, a to vtom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání 

kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány 

poddodavatelsky, musí účastník vycházet ze specifikace předmětu zadávacího řízení, uvedené 

v zadávacích podmínkách. 

Pozn.: Účastník odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dané plnění poskytoval sám. 

Ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

se nepoužije.  
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Pozn.: Účastník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

zadavatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění 

požadovaných kvalifikační předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka 

v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel 

prokázat na vyzvání zadavateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně 

odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

Pozn.: Pokud dodavatel nepředloží výčet poddodavatelů, bude na něj pohlíženo tak, že při 

realizaci zakázky poddodavatele nevyužije. 

Před uzavřením smluv vybraný dodavatel předloží: 

Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě (pozn.: účastník musí předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu, 

přičemž pojistná částka předmětného pojištění musí činit alespoň 50.000.000,- Kč). 

Pozn.: Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato 

předmětná smlouva bude předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci poskytnutí 

součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy. 

Pozn.: V případě, že dodavatelem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude 

překládat pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, že pojištění kryje 

škody způsobené dodavatelem - sdružením při realizaci zakázky tzn., že všichni dodavatelé 

budou vůči zadavateli a třetím osobám nést odpovědnost za škodu společně a nerozdílně, a to 

po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3 

zákona 

Pozn.: Zadavatel upozorňuje účastníky, že vybranému dodavateli bude ve výzvě k předložení 

výše uvedených dokumentů stanovena přiměřená lhůta. Nepředloží-li vybraný dodavatel 

veškeré požadované dokumenty ve lhůtě k tomu stanovené, je zadavatel oprávněn jej v 

souladu s § 122 odst. 7 zákona vyloučit ze zadávacího řízení. 

5.2. Způsob zpracování celkové nabídkové ceny a nabídkových cen 

Účastník stanoví nabídkové ceny jako celkové ceny za celé plnění zakázky včetně všech souvisejících 

činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude 

stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Změna ceny je možná pouze dle podmínek uvedených v 

návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD). 

Účastník odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této 

zakázky při zpracování nabídkových cen. 

Jednotlivé nabídkové ceny budou stanoveny takto: 
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1. Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti TDS prováděné autorizovanou osobou 

(hodnotící kritérium č. 1) 

Tato nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH za hodinu činnosti TDS prováděné 

autorizovanou osobou, tzn. členem přípravného či realizačního týmu dle požadavků uvedených 

ve kvalifikační dokumentaci (příloha č. 3 ZD). Autorizovanou osobou je myšlena osoba s 

autorizací dle autorizačního zákona tak, jak je stanoveno ve kvalifikační dokumentaci. Tato 

nabídková cena bude stanovena za hodinu a pro činnosti TDS specifikované ve čl. 3 a čl. 

4.11.1. návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD) realizované příslušnou autorizovanou 

osobou. 

2. Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné koordinátorem BOZP 

(hodnotící kritérium č. 2) 

Tato nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné 

koordinátorem BOZP, tzn. členem realizačního týmu dle požadavků uvedených ve kvalifikační 

dokumentace (příloha č. 3 ZD). Koordinátorem BOZP je myšlena osoba s platným osvědčením 

o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, vydaného dle zákona o BOZP. Tato nabídková cena bude stanovena za hodinu a 

pro činnosti koordinátora BOZP specifikované ve čl. 3 a čl. 4.11.1. návrhu Příkazní smlouvy 

(příloha č. 2 ZD). 

3. Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu činnosti prováděné administrativním 

pracovníkem (hodnotící kritérium č. 3) 

Tato nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH za hodinu činnosti realizované příslušným 

administrativním pracovníkem, tzn. pro činnosti specifikované ve čl. 3 a čl. 4.11.1. návrhu 

Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD), které mohou být realizovány administrativním pracovníkem 

a nemusí být realizovány autorizovanou osobou či koordinátorem BOZP. 

Nabídkové ceny budou uvedeny v Kč bez DPH, a to prostřednictvím hodinové sazby ve členění dle 

návrhu Příkazní smlouvy (příloha č. 2 ZD). 

Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá 

účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

nese veškeré takto vzniklé náklady účastník a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat 

nezměněna. 

6. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 

Výše požadované jistoty:  
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Zadavatel v souladu se zákonem požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících 

z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 700.000,- Kč. 

Forma poskytnutí jistoty: 

Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo 

formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele nebo formou pojištění záruky (dle 

ustanovení občanského zákoníku). 

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele účastník 

sdělí v rámci nabídky zástupci zadavateli údaje o provedené platbě. 

Potřebně údaje pro složení jistoty na účet zástupce zadavatele (VIA Consult a.s.) jsou následující: 

číslo účtu: 107-4209470247/0100 

IBAN: CZ55 0100 0001 0742 0947 0247 

BIC: KOMBCZPPXXX 
variabilní symbol platby: IČ účastníka 

konstantní symbol: 558 

označení platby: název zadávacího řízení, název účastníka  

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být připsána na účet zástupce 

zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek. 

Uvolnění peněžní jistoty se řídí zákonem. Neuvede-li účastník v rámci nabídky jinak, bude mu jistota 

vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě jiných požadavků účastníka na způsob 

vrácení jistoty (např. vrácení částky na jiný účet, variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky uvést 

účastník v rámci nabídky. 

V případě, že dodavatel poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, předloží 

v nabídce originál bankovní záruky (obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 

41 odst. 8 zákona jistotu) nebo prohlášení dle §41 odst. 4 písm. c) zákona. 

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky musí být bez podmínek a dalších případných nákladů pro 

zadavatele. 

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud dodavateli 

zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 7 

zákona nebo § 124 odst. 2 zákona. 

7. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

7.1. Způsob zpracování nabídky  
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Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně 

prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN") na adrese https://nen.nipez.cz/. 

Nabídku je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou je nabídka 

zpracována. Nabídka musí být na první straně označena názvem zakázky a identifikačními údaji 

účastníka. 

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek, v níž zadavatel vyzve veškeré 

účastníky, kteří prokázali splnění kvalifikace. 

Lhůta a podmínky podání žádostí o účast jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci. 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 

3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, 

které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník. 

V případě potřeby je pro účastníky přístupná příručka na adrese: 

https://nen.nipez.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePrirucky. 

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office 

(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF nebo PNG. Systém NEN podporuje přílohy do maximální 

velikosti 100 MB na jeden soubor. Větší přílohy musí být rozděleny do samostatných souborů pomocí 

ZIP algoritmu. 

7.2. Šifrování nabídek prostřednictvím veřejného klíče 

Zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 zákona poskytl účastníkům veřejný klíč (certifikát), potřebný k 

zašifrování nabídky v NENu (klíč je veřejně dostupný u předmětné veřejné zakázky v Národním 

elektronickém nástroji). 

Účastník si veřejný klíč uloží ve svém počítači a při podání nabídky bude v rámci NEN vyzván kjeho 

vložení. Veřejný klíč se vkládá formou přiložení souboru. 

Zadavatel upozorňuje, že nabídky, které nebudou výše uvedeným způsobem šifrovány, nebude 

zadavatel v souladu s § 28 odst. 2 zákona považovat za řádně podané a nebude k nim vůbec přihlížet. 

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně účastníka a doporučuje 

účastníkům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby nabídka byla 

podána v uvedené lhůtě (podáním nabídky se rozumí její finální odeslání do nástroje NEN po nahrání 

všech příloh). 

7.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (doporučení 

zadavatele) 

Účastník sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí: 

a) krycí list nabídky 

https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePrirucky


13

/14 

 

b) obsah nabídky 

c) návrhy smluv splňující požadavky čl. 5.1 ve formátu * doc, nebo * docx 

d) přílohy návrhů smluv (např. výčet poddodavatelů) 

e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc) 

8. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhradil v zadávacím řízení následující 

změny závazku ze smlouvy: 

1. Změna rozsahu předmětu plnění: 

Zadavatel je oprávněn na základě rozhodnutí oprávněného orgánu zadavatele nepokračovat v realizaci 

čerpání části předmětu příkazní smlouvy (např. u vyčlenění konkrétní stavební zakázky mimo rámec 

smlouvy). V takovém případě nevzniká dodavateli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči 

zadavateli za výkon činností dle Příkazní smlouvy. O takovém rozhodnutí je zadavatel povinen 

dodavatele informovat bez zbytečného prodlení. 

2. Změna dohodnuté ceny: 

Ke změně dohodnuté ceny může dojít pouze v případě nerealizování činností dle odst. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů., návrhu Příkazní smlouvy. V takovém případě nevzniká dodavateli z tohoto 

titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči zadavateli za neprovedení činností. 

3. Změna závazku s ohledem na SARS-CoV-2: 

S ohledem na objektivně existující situaci spojenou s pandemií SARS-CoV-2, kdy nelze vyloučit přijímání 

dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2, 

jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností smluvních stran dle 

návrhu Příkazní smlouvy, bude v Příkazní smlouvě sjednáno, že pokud dojde k vydání dalších opatření 

v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít 

za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze smluvních stran plnit dle Příkazní smlouvy, bude 

postupováno dle § 100 odst. 1 zákona. Blíže viz návrh Příkazní smlouvy. 

Bližší informace k vyhrazeným výše uvedeným změnám závazku jsou uvedeny v návrhu Příkazní 

smlouvy (příloha č. 2 ZD). 

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

10. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůta činí pět měsíců a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek. 
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11. VÝHRADY ZADAVATELE 

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady 

nesou účastníci sami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 4 zákona. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně, a to i v případě, pokud 

nebude mít řádně zajištěno financování veřejné zakázky. 

Zadavatel upozorňuje účastníky, že vybraný účastník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční 

kontroly. 

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce (žádosti o účast) účastníka u třetích 

osob. 


