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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

„AC Praha 1890 – rekonstrukce atletické dráhy“ 
(dále: „zakázka“) 
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PŘÍLOHY 

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Toto výběrové řízení zadává spolek TJ AC Praha 1890 (dále jen zadavatel) s cílem poptat 
vhodného dodavatele předmětu zakázky uvedeného níže.   

Tato „Zadávací dokumentace“ (dále jen: „ZD“) byla vypracována jako podklad pro zpracování 
a podání nabídek uchazečů v rámci výběrového (poptávkového) řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3 zadávané v souladu s § 18 odst. 5 mimo 
režim zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel je však povinen dodržovat 
zásady uvedené v § 6 zákona. 

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel v textu při této veřejné zakázce malého 
rozsahu použije terminologii ZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro poptávkové řízení 
jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v tomto oznámení o zahájení poptávkového 
řízení. 

Jedná se o poptávkové řízení, které není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., 
v plném znění, veřejným příslibem ve smyslu § 1733 zákona č. 89/2012 Sb., v plném znění, 
veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., v plném 
znění, veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., v plném znění, ani žádným 
jiným právním jednáním s obdobným významem. 

Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této veřejné zakázky 
označovány jako „zájemce“, spolek vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu se pak 
označuje „zadavatel“. 

 

VŠEOBECNĚ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

1.1. ZD obsahuje požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídkové ceny a nabídky, 
obchodní podmínky, technické podmínky, způsob hodnocení nabídek, požadavky na způsob 
prokázání splnění kvalifikace uchazečů a další podmínky, požadavky a vyhrazená práva 
zadavatele, které jsou pro uchazeče při podání nabídky a plnění předmětu zakázky závazné.  

1.2. Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na 
Výkazu výměr s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení 
nabídky použijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí: 

1. údaje uvedené na Výkazu výměr nabídky 
2. údaje uvedené v dalších částech nabídky. 

 

1.3. ZD obsahuje a zájemcům bude předáno: 
1. Tato průvodní textová část zadávací dokumentace včetně příloh v elektronické formě 
2. Projektová dokumentace vypracovaná pro výběrové řízení v elektronické formě včetně 
výkazů výměr v elektronické formě 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

 

Základní identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele: TJ AC Praha 1890 

Právní forma zadavatele: Spolek 

Adresa sídla: U Pekařky 1597/20 

IČ: 158 90 112 

DIČ: CZ15890112 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: František Zouhar, předseda  

Kontaktní a pověřená osoba zadavatele 

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Šára 

Telefon: +420 602 775 365 

E-mail: psarap@seznam.cz 

 

2.2. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE: 

Zadavatel či jeho kontaktní osoba ke komunikaci se zájemci či uchazeči maximálně využije 
elektronické pošty (e-mailových zpráv), pokud to povaha a rozsah dokumentů bude 
umožňovat.  

Veškerou korespondenci mezi zadavatelem a dodavatelem vyřizuje kontaktní osoba 
zadavatele pověřená k úkonům v tomto výběrovém řízení Mgr. Pavel Šára, nestanoví-li 
zadavatel jinak. 

 

2.3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

2.3.1. Předmětem zakázky je rekonstrukce atletické dráhy AC Praha 1890 o celkové ploše 
1696 m2. 

2.3.2. Rozsah stavebních prací a podrobné vymezení předmětu zakázky jsou podrobně 
specifikovány projektovou dokumentací s názvem: „Rekonstrukce atletické dráhy“ 
vypracované firmou J.I.H. – Ing. Jiří Huptych,  ze srpna 2015 a to včetně výkazů výměr (dále 
jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).  

2.3.3. Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky. 

2.3.4. Dílo je dále specifikováno ohlášením stavby, zadávací dokumentací této zakázky a 
nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s 
výměrami dle projektové dokumentace stavby. 
Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci. 
 
2.2.5. Projektová dokumentace pro výběrové řízení, která je přílohou č. 1 zadávací 
dokumentace bude uchazečům poskytnuta v souladu s ust. § 48 odst. 2 ZVZ. Písemné žádosti 
o poskytnutí projektové dokumentace musí být doručeny způsobem dle ust. §148 odst. 2 
ZVZ. V případě podání žádosti elektronickými prostředky učiní tak uchazeč na emailovou 
adresu: psarap@seznam.cz. Projektová dokumentace bude poskytována v elektronické 
podobě. 
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2.4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 

Místo plnění/realizace: areál atletického stadiónu AC Praha 1890, U Pekařky 
1597/20 

Předpokládaný termín 
realizace: 

srpen 2016 - listopad 2016 

Limitní termín dokončení 
stavby: 

31. 3. 2017 

2.4.1. Pod pojmem „limitní termín dokončení stavby“ se rozumí den, který zadavatel 
připouští jako maximálně poslední možný termín dokončení stavby. Rozumí se tím den, kdy 
stavba bude protokolárně předána dodavatelem a převzata zadavatelem (objednatelem díla) 
po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených 
stavbou. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě 
v tento den ale nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla počíná běžet dnem protokolárního 
předání staveniště a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla po odstranění 
poslední vady a nedodělku a vyklizení staveniště dodavatelem díla. 
 
2.4.2. Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění 
zakázky následující podmínky: 
-Termín zahájení plnění zakázky je kromě podmínek uvedených v předchozí části podmíněn 
řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Termín podpisu 
smlouvy o dílo zadavatelem se předpokládá nejpozději do 15. 8. 2016.  
 

2.5. VÝKAZ VÝMĚR 

 

2.5.1. Zadávací dokumentace obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr v elektronické podobě.  

2.5.2. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje 
uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty k podání nabídek 
způsobem definovaným v článku 2.5. této průvodní textové části zadávací dokumentace.  

2.5.3. Pokud zájemce zjistí, že dle jeho odborných znalostí a zkušeností nejsou některé 
položky ve výkazu výměr obsaženy, objasnění takovýchto položek zájemce provede formou a 
způsobem dle části 2.5. této průvodní textové části ZD. Pokud zájemce takto neučiní a ocení 
tyto položky nad rámec zadavatelem předloženého výkazu výměr, stávají se potom tyto 
položky součástí položkového rozpočtu a sestavení nabídkové ceny zájemcem-uchazečem. 

 

2.6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

2.6.1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být písemná (např. e-mailem) a musí být zadavateli doručena 
nejpozději 5 dnů před datem pro podání nabídek. Žádost o informace k zadávacím 
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podmínkám bude obsahovat e-mailovou adresu dodavatele, kontaktní osobu a číslo telefonu 
a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit. 

2.6.2. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve 
stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodatečné informace všem zájemcům. 

2.6.3. Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu 
pověřené osoby zadavatele Mgr. Pavla Šáry, viz článek 2.1. této průvodní textové části ZD. 

 

2.7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 

Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční po dohodě s kontaktní osobou zadavatele. 

Kontaktní osobou prohlídky místa plnění zakázky je předseda AC Praha 1890 p. František 
Zouhar, tel. +420 733 671 820, příp. Mgr. Pavel Šára – viz kontaktní údaje v části 2.1. této 
průvodní textové části ZD. 

 
 

3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 
3.1. Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění stavby obsaženého v 
zadávací dokumentaci. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na 
cenu celkem v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen: „DPH“), výši DPH zvlášť a cenu 
celkem v Kč včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Výkazu výměr -viz. 
Příloha č. 1 této průvodní textové části ZD. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky včetně 
nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou 
energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, 
cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a 
normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálu, dílů a předávacích zkoušek, uvedení 
zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky). Pokud ve výkazu výměr nebudou pro tyto 
ostatní náklady vymezeny příslušné položky, zájemce tyto ostatní náklady ocení a uvede do 
řádku- „Ostatní náklady“ v Celkové rekapitulaci sestavení nabídkové ceny. Pokud tato 
položka ocenění ostatních nákladů nebude uchazečem uvedena či vyplněna, má se za to, že 
je rozpuštěna v ostatních položkách sestavení nabídkové ceny a tudíž tyto náklady jsou 
obsaženy v nabídkové ceně uchazeče. 

3.2. Nabídková cena je nejvýše přípustnou cenou díla. 

3.3. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů ve formě: 
a) Celkovou rekapitulací – tj. tištěným soupisem všech objektů s uvedením jejich 

celkové ceny bez DPH, výše DPH a ceny celkem včetně DPH a s uvedením celkové 
nabídkové ceny ve shodném členění; 

b) Elektronickou formou oceněných položkových rozpočtů ve formátu Microsoft 
EXCEL nebo jiném u nás běžně užívaném a běžně dostupném formátu ve 
struktuře a obsahu shodném s tištěnou formou  
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena 
na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

4.2. Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány za každý kalendářní 
měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů - soupisů skutečně 
provedených prací a dodávek dle částí PD a k tomu odpovídajících položkových rozpočtů, 
(dále jen: „zjišťovací protokoly“) v souladu se závazným časovým harmonogramem průběhu 
stavebních prací.  

 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na 3 310 000,- Kč bez DPH. 
 

 

6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

6.1 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

 
Kvalifikaci k plnění předmětu této zakázky splní dodavatel, který prokáže splnění: 
 a) základních kvalifikačních předpokladů  
 b) profesních kvalifikačních předpokladů  
 

6.1.1.Základní kvalifikační předpoklady  

I.Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
 a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí 
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu 
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 
 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 
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 c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu, 

 d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo  insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 e) který není v likvidaci, 

 f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na 
tyto osoby, 

j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 
zvláštního právního předpisu. 

 

II. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel pro tuto 
zakázku předložením originálu čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou. Z 
obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní 
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.  

6.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této zakázce dodavatel, který 
předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje předložit oprávnění vztahující se k 
rozsahu předmětu této zakázky a to zejména v těchto činnostech: 

 -Provádění staveb a jejich změn 

 

6.2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI 

 
6.2.1. Pravost a stáří dokladů  
Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující 
kvalifikaci v  kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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6.2.2. Posouzení kvalifikace  
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či 
doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. 
Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 

 
6.2.3. Nesplnění kvalifikace  

Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem 
vyřazena z dalšího průběhu výběrového řízení. 
 

Zájemce splní kvalifikační předpoklady formou čestného prohlášení. 

 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

7.1. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě v jednom 
originálním vyhotovení a v jedné kopii listinného provedení kompletní nabídky všech jejich 
částí v elektronické formě na CD nosiči. 

Nevložení elektronické kopie nabídky není důvodem k vyřazení nabídky.  Nabídka bude 
posuzována a hodnocena dle jejího listinného originálního provedení. 

Nabídka (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče a dalších dokladů 
a údajů dle požadavků zadavatele) bude vložena do  uzavřené obálky a zabezpečena tak, aby ji 
nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek. Tato obálka bude jasně a viditelně 
na její lícní straně s doručovací adresou označena: 

  „SOUTĚŽ NEOTVÍRAT“ – „AC Praha 1890 – rekonstrukce atletické dráhy“ 

a bude opatřena na straně obálky s adresou zadavatele obchodním názvem a adresou 
uchazeče a na přelepu podepsaná zástupcem/zástupci uchazeče. Tato obálka bude po jejím 
podání uchazečem zadavatelem zaevidována a očíslována. 
 

7.2. PODÁNÍ NABÍDEK 

7.2.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka bude předložena 
v jednom originále v zalepené obálce opatřené názvem zakázky. Nabídka nebude obsahovat 
přepisy ani omyly. 

7.2.2. Lhůta pro podání nabídky je do 3. 8. 2016 do 10 hodin. Adresa pro doručení nabídek 
je adresa sídla zadavatele, která je uvedena v čl. 2.1. této průvodní textové části ZD. 
Doručením nabídky se rozumí okamžik doručením poštou na adresu zadavatele, nebo 
převzetí nabídky p. Františkem Zouharem nebo Mgr. Pavlem Šárou (způsob a místo převzetí 
může být dohodnuto individuálně). 
 
 

7.3. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otevírání obálek bude probíhat neveřejně. 
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7.3.1. Zadavatel stanovil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise 
tvořená předsedou a místopředsedy výkonného výboru AC Praha 1890. 

7.3.2.  Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, 
tedy zda: 
 a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce, 
 b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a 
 c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

Právem zadavatele je vyzvat uchazeče k objasnění částí nabídky. Zadavatel bezodkladně 
vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti ve výběrovém řízení. 
Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

7.3.3. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 

7.3.4. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Protokol o otevírání 
obálek podepisují všichni přítomní členové komise.  

 

7.4. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanovil lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, do 31. 8. 2016. 
 

8. HODNOCENÍ NABÍDEK 

8.1. POSOUZENÍ NABÍDEK 

8.1.1. Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou 
nabídku. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou vyřazeny.  

Jestliže komise zjistí, že nabídka je nepřijatelná či není úplná, takovou to nabídku komise 
vyřadí.  

Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky: 
a) nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky; 
b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět zakázky, 
pokud nešlo o požadavky formálního charakteru; 
c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace (bylo-li prokázání kvalifikace požadováno); 
d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy; 
e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel); 
f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

8.1.2. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení 
nabídky.  

8.1.3. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí 
hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže 
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, může 
si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou 
pro výši nabídkové ceny podstatné;  
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8.2. HODNOTÍCÍ KRITERIUM 

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání této zakázky a hodnocení nabídek provede 
hodnotící komise dle:  nejnižší nabídkové ceny v Kč uvedené bez DPH. 
K hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kriteriu bude hodnotící komisí využit údaj o 
nabídkové ceně z návrhu smlouvy, který musí být ve shodě údajů o nabídkové ceně v jiných 
částech nabídky. 
 
 

9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

9.1. OSTATNÍ PODMÍNKY 

9.1.1. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
-Zadavatel z jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům, zájemcům nebo uchazečům jakékoliv 
jejich finanční a další náklady spojené s tímto výběrovým řízením, včetně případu zrušení 
soutěže či nevybrání žádné nabídky. 

9.1.2. Uchazeč podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami vymezenými 
v Oznámení VŘ a touto zadávací dokumentací, případně upřesňujícími informacemi, které 
byly zadavatelem zájemcům sděleny jako odpovědi na jejich dotazy k zadávacím 
podmínkám. 

9.1.3. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o zakázku, 
kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci nebo o kterých má zadavatel známost. 
 
9.1.4. Tato zakázka není dělena na části. 
 Zadavatel nepřipouští varianty. 
 Zadavatel si nevyhrazuje opční právo. 
 
9.1.5. Zadavatel předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. 
Tyto obchodní podmínky jsou pro zpracování nabídek závazné – zájemci pouze doplní své 
identifikační údaje, nabídkovou cenu, datum a podpis. Návrh smlouvy musí být podepsán 
osobou oprávněnou za zájemce jednat, buď v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, 
nebo v případě zástupce musí být doložena plná moc. 

 

9.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si pro toto výběrové řízení vyhrazuje práva: 

 v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky,  

 zrušit výběrové řízení v celém jeho průběhu, odmítnout všechny předložené nabídky 
a nevybrat žádného uchazeče 

 ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v 
jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných zakázkách a 
ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace, 

 rozhodnout o zadání zakázky jinak, než dle doporučení hodnotící komise s uvedením 
důvodu, 

 uzavřít smlouvu s uchazečem v dalším pořadí dle výsledku hodnocení nabídek, pokud 
odmítne uzavřít smlouvu uchazeč umístěný na prvním pořadí,  
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 z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet uchazečům 
jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci, 

 jednostranně odstoupit z již uzavřené smlouvy, pokud bude v průběhu realizace 
zakázky prokázáno, že uchazeč vložil či použil do nabídky nepravdivé údaje mající vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky, 

 veškeré náklady na vyhotovení a podání nabídek nesou jednotliví zájemci – zadavatel 
nehradí žádné náklady s nabídkou spojené, 

 zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení zájemce a rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení se považuje za 
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele, 

 v případě, že by se po provedeném hodnocení umístily na 1) místě dvě shodné 
nabídky, bude rozhodnuto losem. 

 
 

9.3. VYUŽITÍ PŘÍLOH 

 

9.3.1. Kromě uvedených částí ZD zadavatel požaduje povinné využití těchto příloh průvodní 
textové části ZD k sestavení nabídky uchazeče: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace vč. Výkazu výměr 
Příloha č. 2 Atletická dráha – nová podoba s technickými disciplínami 
Příloha č. 3 Pokyny ke zpracování nabídky 
Příloha č. 4 Obchodní podmínky ve formě a struktuře Návrhu smlouvy o dílo 
Příloha č. 5 Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

 
V Praze dne 20. 7. 2016. 

 


