ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávaná v otevření řízení podle §
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo
„Zákon“) s názvem

„Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na roky 2019 a 2020“

Údaje o centrálním zadavateli:
Název zadavatele:
Město Nový Bor
Sídlo zadavatele:
náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ:
00260771
DIČ:
CZ00260771
Jednající:
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 Zákona a zpracovatel Zadávací dokumentace
vyjma Technických podmínek:
Název:
JUDr. Poremská s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 80336
Sídlo:
se sídlem Na Návsi 1/29, Holásky, 620 00 Brno
IČ:
02116651
Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – technické podmínky, zpracoval Bc. Martin Bezouška,
referent správy komunikací a veřejného osvětlení OSM, město Nový Bor.
Dne 11. 9. 2018
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Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1
Technické podmínky
Příloha č. 2
2.1
2.2
2.3

Vzory formulářů pro zpracování Dokladů o kvalifikaci:
Formulář Krycího listu kvalifikace
Vzor čestného prohlášení o prokázání splnění kritérií kvalifikace
Vzor prohlášení účastníka zadávacího řízení ke smlouvě

Příloha č. 3
3.1
3.2

Vzory formulářů pro zpracování nabídky:
Formuláře Krycího listu nabídky a Prohlášení
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy
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A. Základní informace k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci (ZD) tvoří tento text ZD s přílohami. Práva, povinnosti či podmínky
v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického
nástroje podle § 213 ZZVZ dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
(dále také „elektronický nástroj“). Předložení nabídek a dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky a rovněž veškerá
komunikace mezi zadavatelem nebo jeho zástupcem a dodavatelem ve smyslu ustanovení §
211 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se zadávací dokumentace nebo technických informací
elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte Michaelu
Poremskou, tel.: +420 774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP videokonference:
81.30.251.227. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte,
prosím, provozovatele elektronického nástroje na e-mailu: podpora@ezak.cz.
Podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje:
Doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na
elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou nadlimitní podle § 25 Zákona, na dodávky (druh
veřejné zakázky) podle ustanovení § 14 odst. 1 Zákona.
Centrální Zadavatel provede na účet následujících subjektů:
Název organizace
adresa
Základní škola Nový Bor náměstí Míru Náměstí Míru 128
Základní škola U Lesa Nový Bor
Boženy Němcové 539
Základní škola Nový Bor
Generála Svobody 114
Základní škola praktická Nový Bor
Náměstí Míru 104
Základní umělecká škola Nový Bor
Křižíkova 301
Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Smetanova 387
Bor
Mateřská škola "Klíček" Nový Bor
Svojsíkova 754
TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.
Wolkerova 588
KULTURA Nový Bor, s.r.o.
Revoluční 480
(dále také “identifikované subjekty”).

IČ
68430132
46750461
72743964
70975191
70975205
46750401
72744049
25001159
27283534

otevřené řízení na dodávky, a to na dodávky zemního plynu označené „Sdružený nákup
zemního plynu pro město Nový Bor na roky 2019 a 2020“ (dále také „zadávací řízení“), s
plněním v době od 1. 1. 2019 (předpoklad) do 31. 12. 2020. Seznam odběrných míst je
přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace, která je její nedílnou součástí.
Smlouvu s vybraným dodavatelem na dodávku zemního plynu uzavře každý výše
identifikovaný subjekt.
Centrální Zadavatel bude pořizovat v rámci tohoto centralizovaného zadávání v souladu
s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) a odst. 6 Zákona dodávku zemního plynu i pro vlastní
potřebu a uzavře samostatnou smlouvu s vybraným dodavatelem na dodávku zemního plynu.
Smlouvu s vybraným dodavatelem jsou v budoucnu oprávněny uzavřít další organizace
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založené nebo zřízené městem Nový Bor za stejných podmínek, jaké platí pro centrálního
Zadavatele a výše identifikované subjekty.

B. Předmět veřejné zakázky, technické podmínky
B. 1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění
distribuce v době od zahájení 1. 1. 2019 (předpoklad) do 31. 12. 2020 v celkovém
předpokládaném rozsahu 7 956 MWh MO a 40 098 MWh VO.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i odběrové tolerance podle kapitoly B tohoto bodu
Zadávací dokumentace.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Seznam
odběrných míst.
Další technické údaje.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:
Zemní plyn

09123000-7.

A Odebírané množství zemního plynu celkem
Předpokládaný roční odběr zemního plynu pro dané období a dle odběrných míst Zadavatele
je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Odběr zemního plynu je odhadnut na základě
odběrů v roce 2017 a není očekávána zvýšená spotřeba zemního plynu. Zadavatel a výše
identifikované subjekty (viz bod 1. této Zadávací dokumentace) jsou oprávněni v průběhu
smluvního období rušit stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb, smluvní
podmínky zůstanou v takovém případě plně zachovány. Dodavatel nebude za zrušené odběry
požadovat žádné sankce či kompenzaci. Pro nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně
dodávku zemního plynu a sdružených služeb dodávky zemního plynu za podmínek
sjednaných v rámci této veřejné zakázky a Zákonem.
B Odběrové tolerance
Minimální požadovaná odběrová tolerance činí +/- 50% na celý poptávaný objem (případně
dle dohody a nabídky účastníka.
B. 2. Zadávací dokumentace a její dostupnost

Podrobné informace k předmětu veřejné zakázky jsou k dispozici v této zadávací
dokumentaci zpracované zadavatelem. Celá zadávací dokumentace včetně příloh je bez
úhrady
přístupná
na
profilu
zadavatele,
adresa:
https://zakazky.novybor.cz/profile_display_2.html
B. 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota je stanovena jako celková výše peněžitého závazku Zadavatele za
dobu účinnosti smlouvy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za dobu od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2020 je 30 314 518,40 Kč (slovy třicetmiliónůtřistačtrnácttisícpětsetosmnáct korun
českých čtyřicethaléřů) bez DPH, daně z plynu a plateb za distribuci.
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B. 4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou odběrná místa uvedená v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, která
je její nedílnou součástí.
B. 5. Doba plnění veřejné zakázky

Smlouvy na plnění této veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2020.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky 1. 1. 2019 je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na
délku trvání tohoto zadávacího řízení.

C. Podání nabídky, otevírání nabídek
C. 1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 10. 2018 v 10.00 hodin. V této lhůtě zadavatel
rovněž požaduje doložit prokázání kvalifikace (viz písmeno D Zadávací dokumentace.)
C. 2. Místo podání nabídky

Nabídku Zadavatel požaduje podat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html, pomocí tlačítka Podat
nabídku. Na této adrese je rovněž k dispozici uživatelská příručka pro dodavatele a manuál
pro aplikaci elektronického podpisu.
C. 3. Způsob podání nabídky

Elektronický nástroj neumožňuje podepsat datovou zprávu více oprávněnými osobami, proto
zadavatel v tomto případě doporučuje zvolit si zástupce dodavatele. V případě osoby
oprávněné za účastníka zadávacího řízení jednat, tj. zástupce dodavatele, musí být její plná
moc součástí nabídky. Místo plné moci je možné použít pověření apod.
Zadavatel doporučuje vyhotovit konverzí z listinného originálu plné moci, nedisponuje-li
statutární orgán účastníka zadávacího řízení (členové statutárního orgánu) uznávaným
elektronickým podpisem, elektronickou plnou moc, a to podle zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Je však možné doložit i
naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. ve formátu PDF), z níž bude patrný
vlastnoruční podpis osob(y) oprávněné(ých) jednat jménem účastníka zadávacího řízení
(udělující plnou moc). Zadavatel je v tomto případě oprávněn požadovat po podání nabídky
předložení originálu plné moci v souvislosti s jeho povinností uchovávat dokumentaci o
veřejné zakázce, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny, nejméně do konce
roku 2030. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě
(naskenovaná) v českém nebo slovenském jazyce.
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C. 4. Obsah podané nabídky

Dodavatel předloží ve lhůtě pro podání nabídek níže uvedené doklady.
Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl
zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o
svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob,
které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle
tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku
posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě
zadavatele.
Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by
mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit
hospodářskou soutěž.
Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již
při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude
s jeho právy včas seznámen.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky nebo jakékoli podklady poskytnuté
v souvislosti s nabídkou. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako
součást dokumentace o veřejné zakázce.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaloží
v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel doporučuje použít vzor prohlášení, které je součástí Zadávací dokumentace jako
příloha 2.3 ZD.
Nabídka musí obsahovat následující dokumenty a součásti, přičemž níže uvedená struktura
nabídky má pouze doporučující charakter:
1)
Krycí list nabídky – příloha 3.1 ZD – budou vyplněny veškeré požadované údaje
2)
Prokázání kvalifikace dodavatelů – viz písm. D Zadávací dokumentace
3)
Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou jednat (případně bude doložena
plná moc) - viz příloha 3.2 ZD. V návrhu smlouvy je dodavatel oprávněn pouze doplňovat své
identifikační údaje a přílohy.
C. 5. Variantní řešení

Varianty nabídky se nepřipouští.
C. 6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky a objektivní
podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídkovou cenou je celková cena za dodávku zemního plynu (neregulovaná část ceny
zemního plynu), která bude uvedena v Kč bez DPH a daně z plynu pro všechna odběrná místa
Zadavatele a tvořena součtem součinů jednotkových cen jednotlivých skupin odběrů (MO a
VO) za 1 MWh a Zadavatelem předpokládaného množství odběru zemního plynu v daných
skupinách odběrů.
7

Platbu za distribuci a přepravu plynu, sdružené služby a ostatní související služby bude
dodavatel účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí ERÚ a netvoří
nabídkovou cenu.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu 3.2 ZD,
v české měně v členění dle předlohy - Tabulka pro zadání nabídkových cen v příloze č. 1 ZD.
Takto stanovená cena za dodávku zemního plynu (neregulovaná část ceny zemního plynu)
musí být cenou nejvýše přípustnou, pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu
realizace veřejné zakázky (například za nepředpokládaného zvýšeného či sníženého odběru
zemního plynu) a musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné
zakázky.
Celková cena skutečně realizovaných dodávek bude kalkulována jako součin příslušné
jednotkové ceny (pevné fixní jednosložkové ceny) platné pro příslušný kalendářní rok a
skutečně odebraného množství zemního plynu.
Platební podmínky jsou stanoveny v obchodních podmínkách uvedených v příloze 3.2 ZD.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky
účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo daně z plynu. V takovém
případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH a daně z plynu platných
v době podpisu smlouvy. Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH,
pak změna daně nemá na výši nabídkové ceny vliv, tj. celková cena za dodávku zemního
plynu (neregulovaná část ceny zemního plynu) bez DPH a bez daně z plynu, nesmí být
překročena.
Dojde-li ke změně DPH nebo daně z plynu v průběhu plnění veřejné zakázky, upraví se DPH i
daň z plynu podle nové výše. Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez
DPH, pak změna daně nemá na výši nabídkové ceny vliv tj. celková cena za dodávku zemního
plynu (neregulovaná část ceny zemního plynu) bez DPH a bez daně z plynu, nesmí být
překročena.
C. 7. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční na profilu zadavatele pomocí certifikovaného elektronického
nástroje podle § 213 ZZVZ na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html, a to ihned
po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná elektronicky. Otevírání
nabídek bude bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 odst. 1
ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli.

D. Prokázání kvalifikace dodavatele
Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají v souladu s § 45 Zákona, tzn., že
doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
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čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle §
87 zákona. Doklady jsou předkládány v českém či slovenském jazyce, případně v jiném jazyce
doplněném překladem do českého jazyka.
Kvalifikaci lze prokazovat rovněž ve smyslu § 228 ZZVZ a § 234 ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 ZZVZ):
V souladu s § 83 zákona může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od účastníka zadávacího řízení předložení originálu či
úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího splnění kvalifikace postupem dle ust. § 46 odst.
1 zákona.
Až vybraný dodavatel podle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ je povinen zadavateli předložit
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel však nebrání, aby
kterýkoli dodavatel na základě své vůle předložil originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci již do nabídky. Zadavatel však upozorňuje, že nabídky se podávají
elektronicky.
D. 1. Základní způsobilost dle § 74 zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona.
D. 2. Profesní způsobilost dle § 77 zákona



Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.


-

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. licence na obchod se zemním plynem.

D. 4. Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona
předložit seznam dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V seznamu
dodavatel uvede minimálně 3 zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného
předmětu veřejné zakázky ve výši ceny každé zakázky odpovídající nejméně 11 mil. Kč bez
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DPH a bez daně z plynu v rozsahu nejméně 24000 MWh, přičemž zakázky byly realizovány
v posledních 3 letech.
Významnou dodávkou je zakázka „stejného nebo obdobného předmětu veřejné zakázky“,
kterou se rozumí dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce
v celkové výši ceny zakázky odpovídající nejméně 11 mil. Kč bez DPH a bez daně z plynu,
která byla provedena v posledních 3 letech v rozsahu nejméně 24000 MWh
nebo
dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce v celkové výši ceny
zakázky odpovídající nejméně 11 mil. Kč bez DPH a bez daně z plynu, která probíhá
v posledních 3 letech, přičemž byl vystaven alespoň jeden daňový doklad či jiný doklad, který
prokazuje, že byla provedena alespoň část dodávky zemního plynu v rozsahu nejméně 2000
MWh.
Dodávka zemního plynu provedená či probíhající v posledních 3 letech mohla být zahájena
před 3 lety.
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.

E. Hodnocení nabídek, výběr dodavatele
E. 1. Ekonomická výhodnost nabídek

Ekonomická výhodnost bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší
nabídkové ceny.
E. 2. Kritérium pro hodnocení nabídek

Hodnocena bude celková nabídková cena, váha kritéria 100%. Jako nejvhodnější bude
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
E. 3. Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel použije při hodnocení nabídek elektronickou aukci. Předmětem elektronické aukce
bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Pro realizaci aukce zadavatel využije jako elektronický nástroj certifikovaný systém dostupný
na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html. Na této adrese je k dispozici rovněž
uživatelská příručka pro dodavatele, která mj. řeší problematiku elektronické aukce a
elektronický podpis.
Pro provozování systému na straně uživatele postačí běžný internetový prohlížeč (Mozilla
Firefox, MS Internet Explorer, Chrome), nejlépe novější verze. Upřesňující údaje k nastavení
jsou k dispozici v manuálu pro dodavatele, kapitola „Požadavky na provoz systému E-ZAK.“
Před konáním elektronické aukce zadavatel odešle prostřednictvím elektronického nástroje
výzvu k účasti všem účastníkům, jejichž nabídky byly v zadávacím řízení posouzeny a nebylo
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přistoupeno k jejich vyloučení. V této výzvě k účasti budou poskytnuty podrobnější
informace k vlastnímu průběhu elektronické aukce.
Od okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci je účastníkům přístupná demo verze
elektronické aukce, aby si mohli ověřit přihlašovací údaje a nastavení technických prostředků
(zejména internetového prohlížeče) a vyzkoušet zadávání nových aukčních hodnot. Případné
problémy lze řešit na kontaktní adrese: JUDr. Michaelu Poremskou, Ph.D., LLM, tel.: +420
774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP videokonference: 81.30.251.227.
Na pozdější technické potíže na straně účastníka nebude brán zřetel.
V průběhu vlastní elektronické aukce účastník uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší
nabídky.
Zadavatel uvádí, že elektronická aukce bude ukončena uplynutím předem stanovené doby
20 minut, pokud zadavatel neobdrží po předem stanovenou dobu uvedenou ve výzvě
k účasti v elektronické aukci nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek.
Omezení nových aukčních hodnot nabídek účastníků zadávacího řízení:

Minimální krok je 1% a bude vztažen k předchozí ceně dodavatele

Dodavatel bude moci měnit jednotkovou nabídkovou cenu/cenu za 1MWh
v jednotlivých skupinách odběrů – MO i VO/bez daně z plynu a bez DPH.
Svou cenovou nabídku může dodavatel pouze snižovat s ohledem na stanovený minimální
krok. Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. Systém
rovněž neakceptuje dorovnání nabídkové ceny s jiným dodavatelem.
Veškeré změny cen je účastník povinen podepsat zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu
Po konání elektronické aukce, pokud bude rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky,
upraví vybraný účastník po dohodě se zadavatelem svoji původně oceněnou Tabulku pro
zadání nabídkových cen v příloze č. 1 ZD aktuálně vzhledem k výši své nabídkové ceny po
aukci včetně všech jednotkových nabídkových cen.
Pokud bude zadavatel nucen z jakéhokoliv důvodu vybraného účastníka výběrového řízení
vyloučit, může vyzvat k uzavření smlouvy v pořadí dalšího účastníka zadávacího řízení, a to
podle výsledku elektronické aukce.

F. Obchodní podmínky, sankce, další podmínky pro uzavření smlouvy,
zadávací lhůta, vyhrazené změny závazku ze smlouvy
F. 1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky včetně podmínek platebních jsou uvedeny v návrhu smlouvy v příloze
3.2 ZD. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy a stanou se obsahem
smluvního ujednání s dodavatelem pro danou veřejnou zakázku. Obchodní podmínky
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stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro dodavatele závazné a nemohou být
žádným způsobem měněny (vyjma doplnění identifikačních údajů a příloh).
F. 2. Sankce

Obchodní podmínky obsahují rovněž sankční podmínky. Účastník zadávacího řízení je povinen
zcela tyto podmínky respektovat.
F. 3. Další podmínky pro uzavření smlouvy

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 Zákona, zadavatel ve
výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž 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 zejména
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.
F. 4. Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

G. Prohlídka místa plnění, vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací
dokumentace
G. 1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka se neuskuteční.
G. 2. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel (Účastník) je oprávněn podle § 98 odst. 3 zákona (prostřednictvím elektronického
nástroje na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html požadovat po zadavateli
vysvětlení Zadávací dokumentace.
Na základě žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel
uveřejní (prostřednictvím elektronického nástroje vysvětlení, a to nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může v souladu se zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení Zadávacích
dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na
adrese https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
G. 3. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99
ZZVZ.

H. Ostatní podmínky zadavatele
H. 1. Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel bude postupovat při posouzení nabídky rovněž podle § 113 Zákona.
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H. 2. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem.
H. 3. Zveřejnění smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Dne 11. 09. 2018
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta
v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM,
na základě plné moci

13

