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Základní údaje a druh veřejné zakázky

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele
vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků
řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) v otevřeném řízení podle Zákona.
Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho
prováděcími předpisy:
Jedná se o nadlimitní zakázku na dodávky (§ 14 odst. 1 Zákona), zadávanou v otevřeném řízení.
Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 35 Zákona, z důvodu povahy předmětu této
zakázky, kdy kvůli technické náročnosti, funkčnosti a kompatibilitě celé zakázky musí být zakázka
dodána jedním dodavatelem.
Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o
zakázce, a je pro účastníka závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a
jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
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Základní identifikační údaje zadavatele a jeho zástupce

Zadavatel

Zastoupený

Kontaktní údaje pro vysvětlení
zadávací dokumentace

Název

Městská část Praha 8

Sídlo

Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
- Libeň
00063797, CZ00063797
Mgr. Jindřiška Ziaťková, vedoucí
odboru životního prostředí

IČO, DIČ
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:
BlueFort s.r.o., sídlem Bubenská 421/3, 170 00, Praha 7;
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v
Praze, C 243036;
IČ: 28798058, DIČ: CZ28798058,
jednající: Ing. Petrem Dvořákem, jednatelem
Kontaktní osoba zástupce
zadavatele
Korespondenční adresa
Telefon
E-mail

Ing. Petra Nigrinová
Bubenská 421/3, 170 00, Praha
7
+420 606 759 134
nigrinova@dlc.cz

Zadavatel informuje dodavatele, že se, v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 Zákona, nechal při výkonu
práv a povinností podle Zákona souvisejících se zadávacím řízením této veřejné zakázky zastoupit výše
uvedou osobou, která je tak osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností ve smyslu Zákona.
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Předmět zakázky, kvalifikace předmětu VZ, předpokládaná hodnota obchodní a technické
podmínky

Předmětem zakázky je pořízení 3 ks zametacích strojů.
V rámci projektu není uvažováno se stavebními pracemi.
Jednotlivá zařízení jsou následující:
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
Název kódu CPV:
Kód CPV
Zametací vozy s vysavačem

34144431-8

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY JE:
15 000 000,- Kč bez DPH
OBCHODNÍ PODMÍKY
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou Závazného návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníka řízení závazné a nemohou být žádným způsobem
měněny.
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.
PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY - TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky
tvoří přílohu č. 1 Závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.
Požadavky na výše uvedené technické provedení a parametry jsou pro účastníka minimální a závazné.
Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry nebo s neúplnou
výbavou, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku z dalšího posuzování vyloučit. Účastník může
nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry, než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit
požadavky zadavatele na maximální hodnoty plnění.
Součástí dodávky bude i následující dokumentace:
▪ předávací protokoly, záruční listy
▪ prohlášení o shodě, popř. jiné doklady o schválení provozu v ČR
▪ návody k obsluze v českém jazyce
4

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění

Zadavatel předpokládá zahájení plnění po
uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
s vybraným účastníkem, a to ve lhůtě ve Smlouvě
sjednané.

Místo plnění

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00
Praha 8 - Libeň

5
5.1

Požadavky na kvalifikaci
Úvod

Zadavatel bude vybírat vybraného dodavatele na základě posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a
na základě hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) a c) Zákona.
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V souladu s § 39 odst. 4 Zákona je posouzení podmínek účasti účastníka řízení v zadávacím řízení nutné
u vybraného dodavatele. Zadavatel bude u dodavatelů posuzovat, zda splňují požadovanou kvalifikaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zvolit postup během řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
splnění základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona
splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona
prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 Zákona
prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona.

a)
b)
c)
d)
5.1.1

Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 umožňuje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za pomoci
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem
splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno odlišně.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele
předložení dokladů před uzavřením smlouvy ve smyslu § 86 odst. 3 Zákona, a to v originále nebo
v podobě ověřené kopie.
5.1.2

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona
b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k
prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona.
5.1.3

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu,
certifikovaných dodavatelů

který byl

vydán

v rámci

systému

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se
lhůtou pro podání nabídek), přičemž nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem a
má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Před uzavřením smlouvy je Zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli, který prokázal kvalifikaci
certifikátem, doložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) Zákona.
5.2

Základní způsobilost

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 Zákona.
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Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost ve vztahu k České
republice:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
Zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,
e) potvrzení příslušné organizační jednotky správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) Zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.
Zahraniční dodavatelé prokazují základní způsobilost doklady, které se vydávají v zemi jejich sídla, je-li
stanovena povinnost prokázat některou z podmínek základní způsobilosti pouze ve vztahu k zemi jejich
sídla a doklady uvedenými shora pokud Zákon stanoví prokázání jejich základní způsobilosti ve vztahu
k České republice.
5.3

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost požaduje Zadavatel prokázat v rozsahu jak je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a)
Zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:
a)
b)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

5.4

Ekonomická kvalifikace

V souladu s § 78 Zákona zadavatel stanovuje minimální výši ročního obratu ve výši 20.000.000 Kč bez
DPH (v souladu s § 73 odst. 6 Zákona). Určené výše muselo být dosaženo v každém z minulých 3
bezprostředně předcházející účetních období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, prokáže-li údaje o
svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují ekonomickou kvalifikaci:
•
5.5

Výkazem zisku a ztrát dodavatele
Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) Zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci
čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných dodávek, poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 Zákona stanovuje toto:
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Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných dodávek byly alespoň 3 dodávky, každá v
minimální hodnotě 4 000.000 Kč bez DPH. Za významnou dodávku zadavatel považuje dodávku alespoň
1 ks obdobného stroje v požadované minimální hodnotě, v případě dodávky více kusů musí alespoň 1 ks
dosahovat uvedené minimální hodnoty.
5.6

Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci jako součást nabídky v písemné podobě. Čestné prohlášení o
splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.
Dodavatel může využít vzoru čestného prohlášení, které jsou přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v
latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
5.7

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

5.7.1

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona.
5.7.2

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob - viz § 83 Zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
6
6.1

Nabídka účastníka řízení
Pojem nabídka

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na
základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka řízení a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými
účastník řízení prokazuje kvalifikaci.
6.2

Obsah nabídky
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Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:
▪
Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (viz Příloha č. 4
Zadávací dokumentace);
▪
Doklady k prokázání splnění kvalifikace;
▪
Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH) – blíže viz část 9
Požadavky na zpracování nabídkové ceny;
▪
Závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. Účastník je
povinen použít Závazný vzor smlouvy, který tvoří přílohu této č. 1 této Zadávací dokumentace;
▪
Seznam poddodavatelů spolu s doklady vztahujícími se k poddodavatelům, dle závazného vzoru,
který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, a to ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1 písm.
b) Zákona, předloží zadavateli seznam všech poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího
řízení známi, jejichž prostřednictvím má být plněn předmět veřejné zakázky a uvede, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi
zadavatelem a uchazečem je český jazyk.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek elektronicky, nabídky lze podat pouze v listinné podobě.
Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný
obal musí být označena plným názvem a sídlem účastníka a dále názvem zadavatele, dále je nutno uvést
„Neotvírat“ a název veřejné zakázky „Pořízení zametacích strojů – Městská část Praha 8“.
Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat v listinné podobě a
doporučuje se přiložit naskenované dokumenty (formát .pdf) na 1 CD v souladu se zadávacími
podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých
požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první
straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem účastníka.
Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s
jednotlivými listy. K dostatečnému zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy doporučuje
zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé
sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále
dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel
doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených
podpisem statutárního orgánu účastníka a jeho razítkem.
7

Hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky /§ 114 Zákona/.
Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit pouze nejnižší nabídkou cenu v Kč
bez DPH.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, ve smyslu ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá Zákona. Zadavatel
vzájemně porovná předložené nabídky podle nabídkových cen. Nabídka s nižší cenou je považována za
výhodnější než nabídka s cenou vyšší.
Při hodnocení nabídek vyhodnotí hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku takovou, která splní
účastníkem zadané požadavky na technické provedení, sortiment a rozsah výbavy a bude obsahovat
nejnižší nabídkovou cenu.
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8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována do Závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této Zadávací
dokumentace, a to do polí, která jsou k tomu určena. Dále musí splňovat níže uvedené podmínky:
a)
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré následující položky a musí se
jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci,
uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů a zaškolení obsluhy. Ceny jsou závazné a nejvýše
přípustné.
b)
Nabídková cena účastníka musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré
náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena nesmí být mimořádně nízká; nabídky
obsahující mimořádně nízkou cenu mohou být z řízení vyloučeny ve smyslu § 113 Zákona.
9
9.1

Platební, záruční a jiné podmínky
Platební podmínky

Platební podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 1, Závazný návrh smlouvy.
9.2

Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1 Závazný návrh smlouvy.
10 Variantní řešení
Každý účastník může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení účastníka, který předložil více nabídek.
Podání variantních řešení není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení
účastníka, který předložil variantní řešení nabídky.
11 Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 3.1. 2018 do 11:00 hod.
Nabídky se doručují buď poštou na adresu:
Bluefort, s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00
nebo osobně, a to v pracovních dnech, vždy od 9.00 do 14.00 hod. na kontaktní adrese administrátora
řízení Bluefort, s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7, 170 00
V tyto dny: 21. 12., 22.12., 27. 12., 28. 12. a 29.12. 2017 z technických důvodů nelze využívat podací
místo: BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00, Praha 7 k osobnímu podání nabídek, proto Zadavatel
přiměřeně prodlužuje minimální zákonnou lhůtu.
12 Zadávací lhůta
V souladu s § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými
nabídkami vázáni).
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 dní.
13 Místo a doba otevírání obálek
Obálky s nabídkami jednotlivých účastníků budou otevírány na adrese Bluefort, s.r.o., Bubenská 421/3,
Praha 7, 170 00 dne 3.1. 2018 ve 11:05 hodin
Otevírání obálek se uskuteční za účasti účastníků o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem
se otevírání obálek zúčastnit. Za účastníka se zúčastní z kapacitních důvodů nejvýše jeden zástupce, který
prokáže příslušnost k účastníkovi dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.
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Komise přítomným účastníkům sdělí informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek
odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.
14 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
a) právo nevracet podané nabídky,
b) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 Zákona.
c) právo na objasnění, nebo doplnění nejasností v nabídce účastníka dle § 46 Zákona.
15 Jistota
Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností účastníka řízení jistotu.
16 Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek, dle § 98 Zákona. Žádost
je nutno doručit ve lhůtě tří pracovních dnů před uplynutím lhůty, které je stanovena v následujícím
odstavci. Pokud žádost není doručena ve stanovené lhůtě, potom zadavatel není povinen vysvětlení
poskytnout.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky nejméně 5 pracovních
dnů před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.
Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez
jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.
17 Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou
Zadavatel stanovuje dle § 104 odst. 2 Zákona, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická
osoba, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:
a)
identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b)
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
▪ seznam akcionářů,
▪ rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
▪ společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
18 Vypracování zadávacích podmínek
Dle § 36 odst. 4 Zákona vypracoval administrátor veřejné zakázky společnost BlueFort s.r.o., IČ:
28798058, na základě zastoupení, kompletní dokumentaci k veřejné zakázce kromě níže uvedených částí,
které byly vypracovány zadavatelem.
Zadavatel vypracoval:
1) Předmět plnění veřejné zakázky;
2) Požadavky na kvalifikaci;
3) Obchodní podmínky Závazného návrhu smlouvy, což je příloha č. 1 Zadávací dokumentace;
4) Přílohu č. 1 (Parametry zboží) Závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 Zadávací
dokumentace;
5) Hodnotící kritéria veřejné zakázky;
6) Zadavatel stanovil dobu a místo plnění, lhůty plnění, zadávací lhůtu a poskytnutí jistoty;
7) Zadavatel odsouhlasil místo a lhůtu pro podání nabídek a dále místo a dobu otevírání obálek
s nabídkami.
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Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
V Praze dne 22.11. 2017
podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Nigrinová
2017.11.22
Nigrinová Datum:
12:06:41 +01'00'

_____________________________

Městská část Praha 8
zastoupen administrátorem řízení
BlueFort s.r.o.
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