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ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
Obchodní firma zadavatele

Servisní

Sídlo zadavatele

U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8

IČO zadavatele

00639524

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
Adresa profilu zadavatele

středisko

pro

správu

svěřeného

majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel
https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

1.2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal
s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, e-mail: vz@mt-legal.com.
Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno
oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu
s ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím
řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle
ust. § 241 a násl. ZZVZ.
1.3. Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace
Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná
od zadavatele, a to konkrétně:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby
ZŠ Ústavní (objekt Bendovka) - BOMART
spol. s r.o., sídlem Praha 4 - Michle,
Ohradní 1159/65, PSČ 14000, IČO:
25091905
ZŠ Palmovka - D-PLUS PROJEKTOVÁ A

Projektová dokumentace

INŽENÝRSKÁ a.s., sídlem Praha 8 - Karlín,
Sokolovská č.p. 45, PSČ 18000, IČO: 26760312
PORG Lindnerova - optim projekt s.r.o., sídlem
Domažlická 1053/15, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO: 06734413, basepoint s.r.o., sídlem
Všenory, Květoslava Mašity 251, okres Prahazápad, PSČ 25231, IČO: 27646793
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1.4. Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování
Zadávací dokumentací se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí zadávací
dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení
zadávacího řízení s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze
č. 6 ZZVZ.
V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu
zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html.
Účastníci jsou ve své nabídce povinni respektovat veškeré zadávací podmínky obsažené
v zadávací dokumentaci, a to včetně všech jejích případných změn a vysvětlení.
2. Předmět plnění veřejné zakázky
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky – základní vymezení
Předmětem zadávacího řízení je provedení stavebních prací specifikovaných v této
zadávací dokumentaci a jejích přílohách a uzavření smlouvy o dílo za účelem zajištění
snížení energetické náročnosti školských objektů na území městské části Prahy 8.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou konkrétně tyto objekty:
PORG Lindnerova
ZŠ Palmovka
ZŠ Ústavní (objekt Bendovka)
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu
Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“).
Podrobné

vymezení

předmětu

veřejné

zakázky,

včetně

technických

podmínek

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze č. 2
(Projektová dokumentace) této zadávací dokumentace.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 16 a
násl. ZZVZ činí 20.383.638,30 Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje, že s ohledem na kofinancování projektu z fondů EU nesmí
nabídkové ceny účastníků překročit výše uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné
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zakázky. V případě, že nabídková cena vybraného dodavatele překročí předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení v souladu
s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z časových důvodů v případě
časových průtahů s průběhem veřejné zakázky, a to v případě zjištění, že již nebude
možno předmět plnění zrealizovat do termínu stanoveného poskytovatelem dotace a
dále také v případě, pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
 kód CPV 45000000-7 | Stavební práce
 kód CPV 45421130-4 | Instalace dveří a oken

3. Doba plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky je v době školních letních prázdnin 2019, tj. v období od 1. 7.
do 31. 8. 2019.
Práce na jednotlivých objektech budou probíhat současně, tj. vybraný dodavatel bude
práce na všech 3 objektech realizovat ve shodný časový okamžik; postupné provádění
prací (postupně na jednotlivých objektech) není možné.
Dodavatel je povinen v nabídce předložit podrobný časový harmonogram realizace
díla při respektování pokynů uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Dodavatel v harmonogramu pro každý objekt vyznačí časově i věcně veškeré významné
termíny (milníky) postupu provádění díla, jako je předání staveniště, započetí prací na díle,
vyklizení staveniště, přejímací řízení, předání díla a další termíny uvedené v příloze č. 1
této zadávací dokumentace. Výchozím termínem harmonogramu je datum nabytí
účinnosti smlouvy. Harmonogram předložený vybraným dodavatelem bude přílohou č. 3
smlouvy o dílo. V průběhu realizace veřejné zakázky je zhotovitel povinen průběžně tento
harmonogram aktualizovat, a to v závislosti na faktickém postupu realizace plnění veřejné
zakázky (blíže viz příloha č. 1 zadávací dokumentace) a při plném respektování ukončení
díla a vyklizení staveniště nejpozději do 31. 8. 2019.
4. Místo plnění veřejné zakázky
4.1. Místo plnění veřejné zakázky
Okruh míst plnění veřejné zakázky je vymezen v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
4.2. Prohlídka místa plnění
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Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího
plnění a jeho parametry.
Konkrétní termíny a podmínky prohlídky místa plnění budou zadavatelem upřesněny ve
výzvě k podání nabídky dle § 58 odst. 3 ZZVZ.
Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na
ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich
závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení
zadávacích podmínek dle čl. 11 této zadávací dokumentace.
5. Obchodní podmínky
5.1. Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou návrhu (vzoru) smlouvy o dílo, který
je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky (závazný text návrhu
smlouvy o dílo), jenž je pro účastníky zadávacího řízení závazný a nejsou oprávněni
ho jakkoliv měnit a doplňovat (vyjma níže uvedeného).
5.2. Do návrhu smlouvy o dílo budou dle pokynů v něm uvedených účastníkem
doplněny identifikační údaje zhotovitele a další údaje, u nichž to smlouva vyžaduje,
a budou k němu připojeny přílohy následovně: Přílohy č. 2, 3 a 4 smlouvy o dílo
budou doplněny na základě nabídky vybraného dodavatele; Příloha č. 1 smlouvy
o dílo bude odpovídat příloze č. 2 této zadávací dokumentace (nemusí být
doložena v nabídce).
5.3. Smlouva bude podepsána po uplynutí zákazu podpisu smlouvy dle § 246 ZZVZ
(uplynutí lhůty pro podání námitek a návrhu na přezkum úkonů zadavatele, resp.
jejich vyřízení či pravomocné skončení) a splnění dalších podmínek pro uzavření
smlouvy dle čl. 12 této zadávací dokumentace na výzvu zadavatele. Vybraný
dodavatel je pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení povinen poskytnout
zadavateli součinnost směřující k podpisu smlouvy bez zbytečného odkladu.

6. Další podmínky účasti v zadávacím řízení (podmínky pro uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem ke splnění na písemnou výzvu zadavatele)
6.1. Bankovní záruka
Dodavatel je povinen předat objednateli před uzavřením smlouvy bankovní záruku za
dokončení díla dle čl. XIII odst. 10 an. smlouvy.

6.2. Pojištění
Dodavatel je povinen předat zadavateli před uzavřením smlouvy doklad o sjednání
pojištění dle čl. XIV odst. 5 an. smlouvy.
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6.3. Poddodávky
V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů,
požaduje zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ v nabídce předložit seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a současně tamtéž
uvést, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Pro splnění této povinnosti použije účastník formulář v příloze č. 4 zadávací
dokumentace. Bude-li s účastníkem uzavřena dle rozhodnutí zadavatele smlouva, stane
se předložený seznam přílohou č. 4 smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost
účastníka za poskytování řádného plnění.
Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele je dle
§ 105 odst. 3 ZZVZ vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje
poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jsou mu známi, a všech služeb
poskytovaných na staveništi, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli
identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky,
musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky tímto
poddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis
v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).
Zadavatel zároveň v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ omezuje plnění veřejné zakázky
prostřednictvím poddodavatelů tak, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky
spočívající v činnosti hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího musí být plněny
přímo vybraným dodavatelem.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková
cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč. Za účelem kalkulace nabídkové ceny
účastník ocení „slepý“ položkový rozpočet (výkaz výměr), který je uveden v příloze č. 3
této zadávací dokumentace. Uvedený rozpočet je pro účastníka závazný a účastník je
povinen dodržet jeho strukturu a vyplnit (nacenit) všechny požadované položky. Výše
nabídkové ceny uvedené v návrhu smlouvy (nabídková cena z návrhu smlouvy čl. V.
odst. 1 bude sdělována při otevírání nabídek dle § 110 odst. 3 ZZVZ) v nabídce a
v oceněném výkazu výměr (příloha č. 3) a případně i v dalších částech nabídky se musí
zcela shodovat; v případě nerespektování tohoto požadavku jde o nesplnění zadávacích
podmínek a účastník může být vyloučen dle § 48 odst. 2 ZZVZ, resp. vybraný dodavatel
bude vyloučen dle § 48 odst. 8 ZZVZ. Účastník uvede veškeré částky v korunách českých.
Zadavatel uvádí, že pokud se ve výkazu výměr vyskytují čidla, jedná se o IR čidla.
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Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné
zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady
zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami
výslovně stanoveno jinak.
7.2. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy č. 1
této zadávací dokumentace.

8. Hodnocení
8.1. Kritéria hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě
nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH
stanovená účastníkem v souladu s odst. 7.1. této zadávací dokumentace. Hodnoticí
komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější nabídka bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti cen rozhodne los.

9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
9.1.

Nabídky se podávají písemně, výhradně v listinné podobě v uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena
adresa, na niž je možné dle ust. § 110 odst. 2 ZZVZ vyrozumět účastníka o tom, že
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

9.2.

Nabídka musí být podepsána v souladu s obecnými právními předpisy.

9.3.

Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (připuštěno je použití
cizojazyčných odborných termínů, které nemají český ekvivalent nebo které jsou
běžně používané, doklady ve slovenském jazyce a diplomy vydané v latinském jazyce).
V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do
českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti
o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

8

9.4.

Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat
následující požadavky:
a) Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto
dodavatele.
b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a
toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech
ostatních dodavatelů.
c) Dodavatelé musí být za plnění veřejné zakázky zavázání společně a nerozdílně,
o čemž bude v nabídce doložen písemný závazek.

9.5.

Účastník předloží nabídku (v listinné verzi) v originále a případně (nepovinně) i
v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál
označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Všechny listy nabídky
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před
jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.

9.6.

Účastník předloží nabídku též na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na
technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat
účastník předloží zejména cenový rozpad nabídkové ceny.

9.7. Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:
 krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust.
§ 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové
adresy a případně adresy datové schránky) mezi účastníkem a zadavatelem, resp.
osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,
 obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
 doklad o poskytnutí jistoty (v případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky
nebo pojištění záruky se do originálu nabídky vkládá pouze kopie, originál se
předkládá samostatně nespojený s nabídkou) včetně sdělení údajů o provedené
platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
 informace o využití poddodavatele - uvedení části veřejné zakázky, které účastník
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit (vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace),
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 nabídková cena (v požadovaném členění) (tj. oceněné ceníky dle přílohy č. 3 zadávací
dokumentace),
 podepsaný a vyplněný návrh smlouvy vč. údaje dle čl. XIII. odst. 3 písm. d) návrhu
smlouvy a vč. relevantních příloh,
 ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,
 informace o celkovém počtu listů nabídky.
9.8.

Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník ve své nabídce zřetelně oddělí
barevnými předělovými listy (uvedené má doporučující charakter).

10. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace
a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.

11. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná (emailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98
odst. 3 ZZVZ (7 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek).
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé zasílat prostřednictvím emailové adresy vz@mt-legal.com k rukám osoby uvedené v odst. 1.2. této zadávací
dokumentace. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny
identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se
žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž
uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
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12. Další podmínky pro uzavření smlouvy
12.1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit bankovní
záruku dle čl. 6.1 zadávací dokumentace a doklad o sjednaném pojištění dle čl. 6.2
zadávací dokumentace.
12.2. Vybraný dodavatel postupem dle čl. 6.3 zadávací dokumentace předloží identifikační
údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známi.
12.3. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit doklady, a to
konkrétně doklady prokazující kvalifikaci dle čl. 3.1 až 3.4 kvalifikační dokumentace.
12.4. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné zjistit
údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel vyzve
vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů
o skutečných majitelích nebo
a)

ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou například
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

13. Požadavek na poskytnutí jistoty
13.1. Výše požadované jistoty
Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 400.000,- Kč
(slovy: čtyřistatisíc korun českých).
13.2. Forma poskytnutí jistoty
Jistota bude poskytnuta formou


formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve
smyslu ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo



formou pojištění záruky dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet
zadavatele je výpis z účtu účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že účastník
převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže
nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě
na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující:
bankovní účet zadavatele č. 2113854183, kód banky 2700. Variabilním symbolem platby
bude IČO dodavatele.
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet
zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.
14. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek dle § 58 odst. 3
ZZVZ.
Místo podání nabídek: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 29, 120 00 Praha
2, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 8:30 až 17:00 hodinou). Nabídka musí
být podána v listinné podobě nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené
ve výzvě k podání nabídek.

15. Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle kontaktní osoby dle čl. 14 bez
zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami
jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (maximálně však jedna osoba za účastníka,
která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo
účastníka – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, další
zadavatelem určené osoby a zástupci poskytovatele dotace.
16. Zadávací lhůta
Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 6
měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.
17. Výhrady zadavatele
17.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
17.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními ZZVZ.
17.3. Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.
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17.4. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je
opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů.
Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
17.5. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít,
je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
17.6. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
17.7. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy,
která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Termíny plnění vyplývající z čl. IV
závazného návrhu smlouvy apřílohy č. 3 smlouvy mohou být změněny
v následujících případech:
-

z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání
provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání;

-

z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění
díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení;

-

z důvodu prodlení na straně zadavatele, a to o dobu jeho trvání.

18. Další významné informace
18.1

Předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie
(EU).

18.2

Spolufinancování bude poskytnuto z Operačního programu Životní prostředí,
v rámci prioritní osy 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

18.3

Zadavatel má povinnost umožnit vstup osobám Státního fondu životního prostředí,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky
související s plněním této veřejné zakázky, a to po dobu deseti let od finančního
ukončení předmětných projektů.
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18.4

Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny přesné odkazy na konkrétní výrobky,
zadavatel umožňuje, aby dodavatel nabídnul i jiné rovnocenné řešení.

19. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (závazný text návrhu smlouvy o dílo)
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (technická zpráva)
Příloha č. 3 – Slepý položkový rozpočet (výkaz výměr)
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů (formulář)
V Praze dne 19. 6. 2018
Ing. Jaroslav Šach, zástupce ředitele
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha
8, příspěvková organizace

Ing. Jaroslav
Šach

Digitally signed by Ing. Jaroslav Šach
DN: cn=Ing. Jaroslav Šach, c=CZ,
o=Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha
8,příspěvková organizace [IČ 00639524],
ou=2, email=sach@sespha8.cz
Date: 2018.06.19 11:29:49 +02'00'
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