ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 36 a § 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

„Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“

Zadavatel veřejné zakázky:
Město Koryčany
Náměstí 401
768 05 Koryčany
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Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“).
Tento projekt je spolufinancován z Ministerstva vnitra, Generální ředitelství HZS ČR, FZŠ Fond zábrany škod.
Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník zadávacího
řízení povinen řídit se při zpracování své nabídky. V případě, že účastník zadávacího řízení
nemá jistotu ve stanovení základních technických nebo obsahových podmínek, má možnost
si vyjasnit veškerá sporná místa, a to formou písemného dotazu adresovaného zadavateli.
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a
v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v
zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito
požadavky je účastník zadávacího řízení povinen se řídit při zpracování nabídky a
předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím
podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Nabídky účastníků zadávacího řízení, které nebudou
splňovat zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
budou vyřazeny.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétní
výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je
účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné
řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Zadávací podmínky, vyjma technických podmínek, zpracovala společnost WebSport &
Consulting service s.r.o., se sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ: 29277825.
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1.

Informace o zadavateli

1.1.
Název zadavatele:
Město Koryčany
Sídlo:
Náměstí 401, 768 05 Koryčany
Právní forma:
Obec
IČ:
00287334
DIČ:
CZ00287334
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Jamborová, MBA starostka
ve věcech technických: Lubomír Daníček. MBA místostarosta

1.2.
Osoba pověřená činnostmi zadavatele:
Se sídlem:
IČ:
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:
Telefon, fax:
E-mail:

WebSport & Consulting service s.r.o.
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice
29277825
Mgr. Martin Budiš
+ 420 515 538 820
info@wscs.cz

2.
Předmět a účel plnění veřejné zakázky
2.1
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel klasifikuje předmět výběrového řízení prostřednictvím CPV kódů dle Nařízení
Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007.
Název
Hasičská vozidla
Cisternové automobilové stříkačky

CPV
34144210-3
34144212-7

2.2
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 20kW na 1000 kg/min. podle ČSN
EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R a hmotnostní třídy S (dále jen
„CAS“), pro potřeby SDH Koryčany. CAS musí splňovat požadavky předpisů pro provoz
vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení
CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
dále musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS
kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně
prohlášením o shodě výrobku a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany ve znění ve znění vyhlášky č. 200/2012 Sb., které byly schváleny ze strany
MV GŘ HZS ČR a požadavky uvedené v technických podmínkách.
Předmětem zakázky je rovněž předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících se
k cisternové automobilové stříkačce a provedení všech nezbytných činností souvisejících

Registrace akce – 014D241009025 FZŠ – Koryčany - Cisternová automobilová stříkačka

s dodávkou požární cisterny. Součástí předmětu zakázky je i zaškolení zaměstnanců
zadavatele a/nebo jiných osob určených zadavatelem k obsluze, provozování a údržbě
předmětu dodávky.
Přesné technické požadavky jsou stanoveny v příloze č. 3 Technická specifikace cisternové
automobilové stříkačky. Obchodní podmínky jsou obsaženy v příloze č. 4 Návrh kupní
smlouvy, která je rovněž součástí Zadávací dokumentace.

2.3
Technické podmínky
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Zadávací dokumentace,
konkrétně se jedná o přílohu č. 3 Technická specifikace cisternové automobilové stříkačky.
Požadované technické podmínky uvedené v příloze Technická specifikace cisternové
automobilové stříkačky musí být bezpodmínečně dodrženy, jinak se stává nabídka
nepřijatelnou. Taková nabídka bude hodnotící komisí vyřazena a účastník, jenž nepřijatelnou
nabídku předložil, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží kompletní technickou specifikaci, včetně
konkrétních obchodních názvů dodávaného zboří včetně příslušenství.
Účastník zadávacího řízení při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu
se zákonnými normami upravujícími danou problematiku a ČSN a dalšími příslušnými
obecně závaznými předpisy a metodikami.
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného
pořadí:
• České technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,
• Evropská technická schválení,
• Obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými
státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
• Mezinárodní normy,
• Jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními
orgány.
Účastník zadávacího řízení je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně
závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění této
veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude
plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které
se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky.
Zadavatel oznamuje, že pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy
na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů,
které platí pro určitého podnikatele za příznačné (např. dle § 89 odst. 5), je možno tyto výrobky
a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry s
důrazem na zachování kompatibility. V takovém případě musí účastník zadávacího řízení
prokázat splnění všech funkcí a parametrů definovaných zadavatelem v této zadávací
dokumentaci, a to formou tabulkového porovnání parametrů požadovaného a nabízeného
zboží (jednotlivých prvků).
Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách předložili ke všem
zadavatelem stanoveným položkám předmětu plnění popisy zboží určeného k dodání
doplněním těchto informací (a to v min. podrobnostech – název výrobku, popis konkrétního
výrobku, a to alespoň v takovém rozsahu, aby bylo možné ověřit zadavatelem stanovených
parametrů). Tyto informace budou sloužit zadavateli pro kontrolu dodržení požadovaných
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technických parametrů nabídky a následné realizace veřejné zakázky. Všechny uvedené
dokumenty budou předloženy v prosté kopii.
Zadavatel požaduje předložit technický list (listy) nabízeného podvozku CAS, který má v
úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky. V něm budou uvedeny základní technické
parametry podvozku a bude z něj patrné, zda nabízený podvozek splňuje minimální
požadavky Zadavatele stanovené touto ZD.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil prohlášení výrobce nebo
dovozce nabízeného podvozku o garanci dostupnosti náhradních dílů na dodávaný podvozek
po dobu 16 let.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil:
• seznam servisních středisek pro podvozek i nástavbu;
• záruční podmínky pro nástavbu CAS;
• záruční podmínky pro podvozek CAS.
Součástí plnění je i provedení veškerých dalších kroků směřujících k řádnému a včasnému
dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

3.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.785.124 - Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota za celý předmět plnění veřejné zakázky byla stanovena jako nejvýše
přípustná a nepřekročitelná s tím, že se jedná o maximální částku, kterou jsou dodavatelé
oprávněni nabídnout.

4.
Doba plnění veřejné zakázky
4.1
Doba plnění veřejné zakázky
Plnění podlimitní veřejné zakázky se předpokládá v termínech:
Zahájení dodávky: ihned po podpisu smlouvy, po nabytí účinnosti smlouvy
Limitní termín dodání CAS: Zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění této veřejné
zakázky byl předán nejpozději do 175 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do
30.11.2019
Pod pojmem limitní termín dodání se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední
možný termín dodání předmětu veřejné zakázky specifikovaného touto Zadávací
dokumentací a Technickou specifikací. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno
kompletní dokončení dodávek, včetně předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících
se k cisternové automobilové stříkačce a provedení všech nezbytných činností souvisejících s
dodávkou požární cisterny spolu se zaškolením zaměstnanců zadavatele a/nebo jiných osob
určených k obsluze, provozování a údržbě předmětu veřejné zakázky.

4.2
Místo plnění veřejné zakázky
Místem předání CAS je hasičská zbrojnice v Koryčanech, 768 05 Koryčany.
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5.
Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona vymezují budoucí rámec
smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tyto obchodní
podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky –
kupní smlouva. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení obchodní podmínky
obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh kupní smlouvy,
který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že účastník
zadávacího řízení návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných
údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu kupní smlouvy identifikační a kontaktní údaje
v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem. Pokud nabídku podává více
osob společně (smlouva o společnosti), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v
úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním
orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto
oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude
nabídka považována za neúplnou.

6.
Způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena v českých korunách jako nejvýše
přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících.
Nabídková cena bude uchazečem uvedena v nabídce v této struktuře:

Činnost

Cena bez
Výše
DPH v DPH v %
Kč

Výše
DPH
v Kč

Cena
s DPH v
Kč

Nabídková cena za dodávku CAS
Nabídková cena za dodávku CAS musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato Zadávací dokumentace.
Nabídková cena za dodávku CAS musí být zpracována jako cena platná po celou dobu
realizace dodávky CAS až do protokolárního předání a převzetí dodávky CAS bez vad a
nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. Nabídková cena za dodávku CAS musí obsahovat
veškeré náklady účastníka zadávacího řízení (dodavatele) nutné k realizaci dodávky CAS
vymezené v této Zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy.
Cena dodávky CAS bude uvedena v rozpočtu, do kterého účastník zadávacího řízení v rámci
své nabídky ve veřejné zakázce uvede jednotlivé ceny položek technického příslušenství a
jednotlivé ceny položek požárního příslušenství a tyto budou předloženy v rámci nabídky
účastníka zadávacího řízení. U každé položky budou doplněny ceny.
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Sleva z ceny
Pokud účastník zadávacího řízení míní nabídnout zadavateli slevu z ceny za dodávku CAS,
musí tuto slevu promítnout do jednotkových ceny položek technického příslušenství a
jednotlivé ceny položek požárního příslušenství v jím předloženém položkovém rozpočtu.
Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny) není přípustná.
Zadavatel stanoví, že pokud bude konkrétní celková nabídková cena o více než 15% pod
mediánem všech celkových nabídkových cen, bude hodnotící komise posuzovat, zda se
nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 ZVZ.
Mediánem se rozumí hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených hodnot na dvě stejně
početné poloviny. Pro určení mediánu v souboru sestávajícím z celkových nabídkových cen
budou hodnoty jednotlivých celkových nabídkových cen seřazeny podle velikosti od nejnižší
celkové nabídkové ceny k nejvyšší celkové nabídkové ceně, přičemž mediánem bude hodnota,
která se nachází uprostřed tohoto souboru. Bude-li soubor všech celkových nabídkových cen
obsahovat sudý počet prvků (n), tj. sudý počet celkových nabídkových cen, bude mediánem
souboru aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1.

7.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Účastník musí předložit nabídku elektronicky prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje určeného pro podávání nabídek, který je dostupný na internetové
adrese https://www.zakazkywebsport.cz. Zde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho
použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
https://www.zakazkywebsport.cz a dodavatel musí pro podání nabídky disponovat rolí
„dodavatelská organizace“. Vyřízení registrace není zpoplatněno.
Nabídka účastníka musí být podepsána osobou oprávněnou zastupováním organizace. V
případě zmocnění k předložení nabídky a k jejímu podpisu jinou osobou než osobou
uvedenou v obchodním rejstříku, musí být k provedení tohoto úkonu tato osoba zmocněna
statutárním zástupcem.
Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno
jinak. Pokud účastník zadávacího řízení jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v
jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad
nemusí být úředně ověřen.
Účastník předloží všechny doklady jako naskenované kopie, v čitelné podobě. Zadavatel
doporučuje pro případ, že účastník předkládá ve své nabídce prohlášení, návrh smlouvy či
jiný dokument, který má být účastníkem dle této zadávací dokumentace podepsán, využít
elektronický podpis. Zadavatel doporučuje elektronickým podpisem opatřit jednotlivé
vkládané dokumenty.
V nabídce budou uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní název, sídlo,
identifikační číslo, právní forma, dále osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba
oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a
zadavatelem. Nabídka musí dále obsahovat originál návrhu smlouvy, jejíž závazný vzor je
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obsažen v příloze č. 4 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení do návrhu smlouvy doplní vlastní
identifikační údaje a nabídkovou cenu v členění bez DPH, DPH, s DPH.
Předložením nabídky se rozumí přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka
formou příloh. Zadavatel doporučuje nabídky očíslovat vzestupnou kontinuální řadou.
Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Kromě dokumentů uvedených v
předchozích článcích této zadávací dokumentace, případně neuvedených v této zadávací
dokumentaci, avšak požadovaných ZZVZ, je účastník povinen předložit ve své nabídce tyto
doklady a informace:
•
Krycí list nabídky - Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné
zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k
dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele. Dodavatel uvede
kontaktní email, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího
řízení. Dodavatel použije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace;
•
Dokumenty k prokázání splnění základní způsobilosti;
•
Dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti;
•
Dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace;
•
Návrh smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele, kdy dodavatel je povinen použít znění smlouvy uvedené v
příloze č. 3 této zadávací dokumentace;
•
Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací (podrobný časový
harmonogram realizace dodávky; seznam servisních středisek na podvozek i nástavbu;
záruční podmínky pro nástavbu CAS a záruční podmínky pro podvozek CAS).

8.
Další podmínky a jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Zadavatel očekává, že získá nabídky především od účastníků zadávacího řízení, kteří již mají
potřebné zkušenosti s plněním obdobných zakázek, disponují v současné době dostatečným
personálním a technickým zázemím pro komplexní zabezpečení veřejné zakázky a jsou tedy
schopni předložit seriózní nabídku na základě poskytnutého rozsahu informací v této
Zadávací dokumentaci.
Účastník zadávacího řízení je oprávněn vznést na zadavatele žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace v souladu s ustanovením § 98 zákona. Žádost musí mít písemnou formou (za
písemné jsou považovány i dotazy vznesené e-mailem), a to v průběhu lhůty pro vyžádání
vysvětlení dle § 98 odst. 3 zákona. Na dotazy podané jinou než písemnou formou (včetně emailové) nemusí být brán zřetel.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně
související
dokumenty,
uveřejní
na
profilu
zadavatele
hthttp://www.stavebnionline.cz/profil/korycany, a to nejméně 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
V žádosti o vysvětlení budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel v zákonné lhůtě tří (3) pracovních dnů po doručení žádosti zveřejní
vysvětlení k zadávací dokumentaci, vč. přesného znění žádosti na profilu zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/korycany.
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Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní,
neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích
podmínek, postupuje podle § 99.
Žádosti o vysvětlení doručí účastníci zadávacího řízení na osobu pověřenou výkonem
zadavatelských činností Mgr. Martin Budiš, mail: info@wscs.cz, WebSport & Consulting
service s.r.o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, která zajistí odpovědi. I tyto odpovědi budou
zveřejněny na profilu zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/korycany.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků zadávacího řízení o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.

9.
Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

10.

Požadavek na informaci o poddodavatelích

10.1 V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím jiné
osoby), musí účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné
zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u poddodavatele je účastník
zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje).

10.2 Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, v němž
popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní
jiná osoba realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením
finančního podílu na veřejné zakázce.

10.3 Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou
možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného
v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i
tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění
kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí
poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou
část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou
poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

10.4 Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za poskytování
řádného plnění.
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11.

Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

11.1 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit či doplnit zadávací podmínky
zadávacího řízení.
11.2 Kompletní zadávací dokumentace včetně případných dotazů je uveřejněna na profilu
zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/korycany a to formou neomezeného a
přímého dálkového přístupu 24 hodin denně.
11.3 Vybraný účastník zadávacího řízení je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství, za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. §
10 odst. 2 a § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném a účinném znění).
Účastníci zadávacího řízení berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník
zadávacího řízení povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

11.4 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník zadávacího řízení povinen o
této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně
v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je třeba postupovat dle § 88 zákona.

11.5 Vybraný účastník zadávacího řízení je povinen pojistit dílo proti všem možným
rizikům, proti poškození, případně zničení díla, a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění
udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.
11.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka
zadávacího řízení u třetích osob.

11.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek.

11.8 Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve
veřejné zakázce.

11.9 Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.

11.10 Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky,
má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a
uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce, minimálně však do konce roku 2029.
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11.11 Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky,
má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (CRR, MMR, Ministerstvo financí
ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další
oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu
jeho realizace. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
výše uvedených orgánů.

11.12 Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění
řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních
údajů je Město Koryčany, jakožto zadavatel veřejné zakázky. Podrobné informace o
zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách zadavatele:
https://www.korycany.cz/.

Přílohy:
1.
Krycí list nabídky
2.
Seznam poddodavatelů
3.
Technická specifikace cisternové automobilové stříkačky
4.
Návrh Kupní smlouvy

V Koryčanech, dne 06. 06. 2019

…………………………………..
Ing. Hana Jamborová
starostka
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