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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

A  

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží, na kterou se 

nevztahují postupy upravené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách 

 

 

„Dodávka výpočetní techniky a didaktických technických 

pomůcek pro realizaci projektu Využijme zkušenost 50+“, 
 
 

 

Zadavatel zakázky:  

 

Firma:  Avenue Human Relations, s.r.o.  

Sídlo:   5. května 1352, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

IČ:  26859769 

jako konečný příjemce projektu „Využijeme zkušenost 50+“, registrační číslo 

CZ.1.04/3.3.05/96.00146 
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1. Základní údaje 

Název / obchodní firma zadavatele: Avenue Human Relations, s.r.o. 

Sídlo: 5. května 1352, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontaktní adresa pro poštovní styk: 5. května 1352, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

IČ zadavatele: 26859769 

DIČ zadavatele: CZ26859769 

Oprávněná osoba:  Markéta Mikulenková, jednatel 

Kontaktní osoba: Markéta Mikulenková 

Kontaktní telefon: +420603825813 

Kontaktní email m.mikulenkova@avenuehr.cz 

 

2. Specifikace zakázky – předmět plnění 

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky včetně SW a didaktických 

technických pomůcek, které budou sloužit pro zajištění administrace projektu a výuku 

v plánovaných kurzech. 

Věcné vymezení vč. technické specifikace předmětu plnění (příloha č. 3): 

a) Notebook pro realizační tým s příslušenstvím 

Celkem ks: 1 
Max cena za 1 ks:  

bez DPH: 13 500,- Kč 

 Nabízená cena za 1 ks  

bez DPH:  …………….. 

Popis Požadováno Nabízeno 

Procesor 
Výkon procesoru min. 2500 bodů dle 

benchmarku PassMark - CPU Mark 

http://www.cpubenchmark.net 
  

Operační paměť  min 4GB DDR3   

HDD  min. 500GB/ SATA   

Optická mechanika DVD+/-RW  

Grafická karta  integrovaná s podporou HD videa  

Webová kamera Vestavěná – rozlišení 1.3 Mpix  

Síťová karta  Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit/s  

Komunikace  
Wifi: 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0. 
 

Zvuková karta  Integrovaná   

NTB šasi  Notebook (do 2,5kg)   

mailto:m.mikulenkova@avenuehr.cz
http://www.cpubenchmark.net/
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Klávesnice 
Klávesnice odolná proti polití s 

blokem číselných kláves 
 

Porty  

USB porty -  min. 3x,  

z toho 

USB 3.0 – min 1x 

VGA – 1x 

HDMI – 1x 

Sluchátka / mikrofon 

Aktivní Touch Pad 

 

Příslušenství  myš usb, brašna, antivirový program  

Monitor  
15,6‘‘ TFT LCD 

Rozlišení min.1366x768 
 

Operační systém Windows 8   

 

b) Software kompatibilní s MS Office 2010 Business  

Celkem ks: 1 
Max cena za 1 ks:  

bez DPH: 4 000,- Kč 

Nabízená cena za 1 ks  

bez DPH:  

Popis Požadováno Nabízeno 

Software   MS Office 2010 Business  

 

c) Notebooky mobilní PC učebny s příslušenstvím 

Celkem ks: 15 
Max cena za 1 ks:  

bez DPH: 13 500,- Kč 

Nabízená cena za 1 ks  

bez DPH:   

Popis Požadováno Nabízeno 

Procesor 
Výkon procesoru min. 1800 bodů dle 

benchmarku PassMark - CPU Mark 

http://www.cpubenchmark.net 
  

Operační paměť  min 4GB DDR3   

HDD  min. 500GB/ SATA   

Optická mechanika DVD+/-RW  

Grafická karta  integrovaná s podporou videa  

Webová kamera Vestavěná – rozlišení 1.3 Mpix  

Síťová karta  Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit/s  

Komunikace  
Wifi: 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0. 
 

Zvuková karta  Integrovaná   

NTB šasi  Notebook (do 2,5kg)   

http://www.cpubenchmark.net/
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Klávesnice 
Klávesnice odolná proti polití s 

blokem číselných kláves 
 

Porty  

USB porty -  min. 3x,  

VGA – 1x 

HDMI – 1x 

Sluchátka / mikrofon 

Aktivní Touch Pad 

 

Příslušenství  myš usb  

Monitor  
15,6‘‘ TFT LCD 

Rozlišení min.1366x768 
 

Operační systém Windows 8  

  

d) Software kompatibilní s MS Office 2010 Business  

Celkem ks: 15 
Max cena za 1 ks:  

bez DPH: 4 000,- Kč 

Nabízená cena za 1 ks  

bez DPH:  

Popis Požadováno Nabízeno 

Software   MS Office 2010 Business  

 

e) Multifunkční tiskárna 

Celkem ks: 1 
Max cena za 1 ks:  

bez DPH: 10 000,- Kč 

Nabízená cena za 1 ks  

bez DPH:  

Popis Požadováno Nabízeno 

Druh tisku 
Laser, oboustranný automatický, tisk 2 

stránek na 1 list  
 

Multifunkčnost 
Tisk, scanování, kopírování, využití USB 

– port k přímému připojení USB 
 

Barva Ano  

Rychlost tisku 
Až 15  str./min., max. možná rychlost 

scanování 
 

Formát A4  

Rozlišení tisku 
Optické skenování min. 600  x 600  

dpi, funkce AIR, kopie tisku 600 x 600 

dpi 
 

Paměť Minimálně 512 MB  

Ovládací panel Intuitivní, LED panel  

Úspornost provozu 
Maximální, splnění kritéria normy 

Energy Sta,ECO provedení 
 

Jazyk tiskárny 
UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, 

PCL6 
 

Kazety Lehce vyměnitelné  
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Zásobník Min. 250 listů  

Spotřeba energie Minimálně možná  

Hlučnost Maximálně 6 6,7 dB při tisku  

Doba zahřívání a tisku Minimálně možná, max. 29 s.  

Kompatibilita  

operačními systémy Windows 7 

(32/64bitový) / Vista (32/64bitový) / 

XP (32/64bitový) / Windows 2000 / 

Server 2008 (32/64bitový) / Server 

2008 R2 (64bitový) / Server 2003 

(32/64bitový) / Mac OS 10.4.9 až 

10.7.x^(1) / Linux ^(2) 

 

Pracovní využití  
Cca 5 - 1 000 stran / měsíc, tisk A4, 

obálky, fotografie 
 

 

f) Kompaktní přenosný dataprojektor 

Celkem ks: 1 
Max cena za 1 ks:  

bez DPH: 12 500,- Kč 

Nabízená cena za 1 ks  

bez DPH:  

Popis Požadováno Nabízeno 

Svitivost Min 2800 ANSI  

Kontrast  Min 3000:1  

Rozlišení Min XGA: 1024x768   

Konektivita 
D-Sub vstup / výstup, USB,  

S-Video, HDMI  
 

Technologie 3LCD  

Lampa Životnost min. 4000hodin  

Video Podpora HD min 1080p  

Funkce 
Kompatibilní s vizualizéry,  

Reproduktory min 2W 
 

Hmotnost Max 2,3kg  

Příslušenství 
Kabeláž, dálkové ovládání, brašna 

(dle obsahu vydaného výrobcem) 
 

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 Termín dodávky předmětu zakázky: do 10 dnů od podpisu smlouvy. 

 Místo realizace zakázky: sídlo zadavatele. 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 

Základní kvalifikační předpoklady: 

Pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč: 
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 Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

v rozsahu dle zákona § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v 

platném znění (viz. Příloha č. 2 ZD - Vzor čestného prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů) 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 Výpis z obchodního rejstříku uchazeče či jiné evidence, pokud je v ní zapsán 

podle zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů od konce lhůty pro 

podání nabídek. 

 Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon 

apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Uchazeč předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu 

stanoveném zadavatelem, včetně dokladů podle ustanovení zákona, nebo poskytl 

údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které 

jsou neúplné, nebo nepravdivé. 

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v plném rozsahu, bude vyloučen z výběrového řízení. 

Zadavatel písemně oznámí uchazeči vyloučení z výběrového řízení. 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

Základní požadavky zadavatele  

Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu se zásadami uvedenými 

v této zadávací dokumentaci. V nabídkové ceně požaduje zadavatel uvedení dílčí 

jednotkové ceny bez DPH a ceny včetně DPH a za celkový předmět plnění bez DPH a 

včetně DPH. Cena musí být uvedena v české měně. Nabídková cena musí obsahovat 

veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky (včetně přípravy pro 

zpracování apod.).  

Zadavatel deklaruje, že v souvislosti s finančními prostředky, které má k dispozici pro tuto 

veřejnou zakázku, předpokládá, že: 

- celková nabídková cena uchazeče nepřesáhne nejvyšší možnou částku 302 500,- 

Kč bez DPH, tj. 366 025,- Kč včetně (kdy DPH činí 21 % - v případě změny sazby DPH 

se snižuje cena bez DPH). 

- celková cena za 1ks nepřesáhne ceny uvedené v bodu 2 a) – f) této ZD (v případě 

změny sazby DPH se snižuje cena bez DPH). 

- nabídkové jednotkové ceny a celková cena za komplexní plnění předmětu zakázky 

musí být stanoveny jako ceny konečné, tj. zahrnující všechny případné dodatečné 

náklady dodavatele související s plněním zakázky, nepřekročitelné a v návrhu 

smlouvy jako ceny smluvní.   

Způsob zpracování nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví cenovou nabídku, která bude zpracována v následující tabulce 

(Příloha č. 4) a bude obsahovat:  
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Popis 1 ks Cena bez 

DPH 

Počet ks Celkem cena 

bez DPH 

Celkem cena s 

DPH 

Notebooky pro 

realizační tým 
 1   

Notebooky – mobilní 

PC učebna 
 15   

Software MS Office 

pro notebooky 

realizačního týmu 

 1   

Software MS Office 

pro notebooky 

mobilní PC učebny 

 15   

Kompaktní 

přenosný 

dataprojektor 

 1   

Multifunkční 

tiskárna barevná 
 1   

Cena zakázky 

celkem  
x 34   

 

Neúplné, nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení 

nabídky z hodnocení.  

6. Platební podmínky  

 Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu bankovním převodem po 

obdržení potvrzeného dodacího listu a faktury, která bude vystavena po dodání 

předmětu zakázky.  

 Ve faktuře budou uvedeny ceny v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH. 

 Splatnost faktury bude činit 30 dní ode dne doručení zadavateli.  

 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.  

 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane 

do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

 Platební podmínky musí být součástí předloženého návrhu smlouvy, v souladu se 

strukturou nabídkové ceny (dle kapitoly 5. této zadávací dokumentace). 

7. Smluvní podmínky  

 Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh kupní 

smlouvy, a to na celý předmět zakázky.  

 Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s požadavky 

vymezenými v této zadávací dokumentaci.  
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 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem 

nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou. Předložení 

nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované 

smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná. 

 Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této 

zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a 

dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této zakázky. 

 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů.  

 Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno, za každý byť i jen započatý 

den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.  

 Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:  

- závazek dodat zboží nejpozději do 10 dnů od data podpisu smlouvy,  

- závazek dodat zboží do místa uvedeného v bodě 3. Zadávací dokumentace,  

- zajistit bezplatnou instalaci a dopravu do místa dodání,  

- poskytnout záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců (upraví se dle nabídky),  

- zajistit bezplatný záruční servis po dobu záruky (min. 24 měsíců) do maximálně 48 

hodin (upraví se dle nabídky) od oznámení závady a stanovit smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, přičemž tato částka 

bude narůstat o 1 000,- Kč za každý další, byť jen započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti.  

- Právo zadavatele odstoupit od smlouvy v případě prodlení dodavatele, jež bude 

delší než 5 dnů a v případě opakovaného porušování podmínek servisu.  

- Závazek dodavatele, že bude řádně uchovávat originál kupní smlouvy včetně 

příloh a dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení 

financování projetu, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

- Závazek dodavatele že: „je povinen v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, 

kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 

1260/1999 ohledně řídících kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci 

strukturálních fondů, nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních 

o strukturálních fondech a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a právem ES 

vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů, vztahujících se k realizaci 

projektu.  

8. Požadavky na zpracování nabídky a pokyny pro zpracování nabídek  

Požadavky na zpracování nabídky uchazečem 

a) Specifikace nabídky musí být zpracována v příloze č. 3 a musí obsahovat rozsah a 

věcné plnění dle bodu 2 a) – f) zadávací dokumentace včetně podrobného popisu 

a specifikace nabízeného zboží a specifikaci záruky a reakční doby servisu. 
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b) Cenová nabídka bude zpracována v příloze č. 4 a musí obsahovat tyto údaje: 

- uvedení jednotkové ceny bez DPH a celkové ceny za jednotlivé položky 

předmětu plnění bez DPH a včetně DPH, celkovou cenu nabídky bez DPH a vč. 

DPH v české národní měně (dle kapitoly 5. této zadávací dokumentace), 

- platební podmínky. 

c) Nabídka bude zpracována podle požadavků uvedených v jednotlivých kapitolách 

zadávací dokumentace.  

9. Pokyny pro zpracování nabídky 

 Uchazeč musí předložit nabídku na celý rozsah plnění zakázky. Zadavatel uzavře 

pouze jednu smlouvu na zabezpečení celé zakázky s jedním uchazečem, který 

bude vybrán v zadávacím řízení. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky mezi 

několik dodavatelů. 

 Nabídka uchazeče musí být zpracována v souladu s níže uvedenou osnovou: 

- Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 

- Obsah nabídky s uvedením čísel stránek jednotlivých kapitol, seznamem 

jednotlivých dokumentů a případných příloh  

- Samotná nabídka zpracovaná dle jednotlivých bodů zadávací dokumentace s 

využitím příloh č. 3 a 4. 

- Čestné prohlášení – dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. 

- Doklady, jimiž uchazeč potvrzuje splnění kvalifikačních kritérií. 

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče pro nesplnění zadávacích 

podmínek může být mj.: 

- záměna předepsané struktury nebo daného pořadí kapitol stanovených 

v osnově, 

- zpracování nepřehledné či nejednoznačné cenové nabídky, 

- vynechání nebo nezpracování nabídky (resp. odpovědí) ze strany uchazeče ke  

kterékoliv z uvedených kapitol v osnově, 

- nedodržení podmínek popsaných v jednotlivých kapitolách. 

 Nabídka musí být zpracována ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) 

v písemné formě v českém jazyce na papíru formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude 

označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 bude obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a 

bude označen jako „Kopie č. 1“. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, 

které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou řádně očíslovány vzestupnou 

číselnou řadou začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje 

pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být 

očíslovány, musí však v nabídce být odkaz na jejich počet a název (např. 

v obsahu nabídky). Všechny listy nabídky včetně všech příloh musejí být svázány 

nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. Posledním listem 
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nabídky musí být prohlášení uchazeče, potvrzené statutárním orgánem nebo 

osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou, který stanoví celkový počet 

listů v nabídce a soupopis příloh. 

 Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném 

vhodném obalu označeném úplnou adresou zadavatele, názvem „Dodávka 

výpočetní techniky a didaktických technických pomůcek pro realizaci projektu 

Využijme zkušenost 50+“.  Dále musí být na obálce uvedena adresa uchazeče 

odpovídající údajům uvedeným v Obchodním rejstříku, nebo v obdobném 

registru a uvedena výzva „NEOTVÍRAT“. 

 Všichni uchazeči podávají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají 

uchazeči vůči zadavateli žádné nároky. Nabídky jednotlivých uchazečů 

nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány (všechny její části). 

 Uchazeč je povinen určit ve své nabídce kontaktní osobu s kontaktními údaji. 

10. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude probíhat podle těchto dílčích kritérií: 

Č. Kritérium  Váha kritéria  

1. Nabídková cena  80 % 

2. Reakční doba servisu (v hodinách) 10 % 

3. Délka záruky (v měsících) 10 % 

 

Ad dílčí kritérium č. 1: 

Nabídková cena (v Kč) – jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší 

cenou. 

Ad dílčí kritérium č. 2: 

Reakční doba servisu (v hodinách) – nejlépe bude hodnocena nabídka uchazeče, 

který nabídne nejrychlejší zajištění bezplatného servisu od oznámení závady (během 

záruční doby). Do konce reakční doby musí být závada odstraněna či zapůjčeno 

náhradní zařízení a to až do skutečného odstranění závady. Technika bude umístěna 

v prostorách zadavatele.  

Zadavatel požaduje bezplatný servis po dobu záruky (min. 24 měsíců), a to do 

maximálně 48 hodin. 

Ad dílčí kritérium č. 3: 

Délka záruky (v měsících) – za nejlepšího uchazeče bude považován ten, který 

nabídne nejdelší záruční dobu. 

Zadavatel požaduje minimální délku záruky na 24 měsíců. 

Hodnocení pomocí dílčích kritérií 

Hodnocení nabídek bude probíhat podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a 

jejich vah. Hodnotící komise bude předložené nabídky hodnotit dle výše uvedených 

dílčích kritérií podle jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím bodovací stupnice 

v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena 

určitá bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího 

kritéria. 
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Pro dílčí kritéria č. 1 a 2 získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce: 

Počet 

bodů 

 

= 

nejvhodnější nabídka  

x 

 

100 ---------------------------- 

hodnocená nabídka 

Pro dílčí kritérium č. 3 získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce: 

Počet 

bodů 

 

= 

hodnocená nabídka  

x 

 

100 ---------------------------- 

nejvhodnější nabídka 

Celkové hodnocení je dáno součtem bodových hodnocení jednotlivých kritérií, která 

jsou vynásobena vahou daného kritéria. Vybrána bude taková nabídka, která získá 

největší počet bodů (po sečtení bodového hodnocení všech kritérií). V případě, že dva 

či více uchazečů získají totožný výsledek při hodnocení nabídky, bude vybrána taková 

nabídka uchazeče, která dosáhla vyššího bodového hodnocení v nabídkové ceně. 

S uchazečem, který získá nejvíce bodů, bude uzavřena smlouva. 

11. Lhůta a místo pro dodání nabídek 

Nabídky se podávají nejpozději do 10. 6. 2013 do 12:00 hod. na adrese zadavatele.  

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel neotvírá a vrátí je 

neprodleně zpět zájemci.  

Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.  

12. Dotazy k zadávací dokumentaci 

Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat písemně dopisem, nebo 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu pověřené osoby, a to do 3 dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

13. Otevírání obálek s nabídkami 

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční: 

dne 10. 6. 2013 ve 13:00 hodin, na adrese: 5. května 1352, Rožnov pod Radhoštěm. 

14. Hodnotící komise 

Hodnotící komise přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda je zpracována v 

požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a 

formálních náležitostí úplná.  

Dále hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle kritérií uvedených v kapitole 10 

a sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdrželi jejich nabídky.  

O výsledku výběrového řízení bude pořízen zápis, který bude podepsán všemi členy 

hodnotící komise.  

15. Další zadávací podmínky 

 Vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby 

tato smlouva byla uzavřena v co nejkratším čase od doručení oznámení o 

přidělení zakázky, nejpozději však do 10 dnů. V případě, že vybraný uchazeč 

odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu 
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s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.  

 Vztahy výslovně neupravené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 

513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.  

 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

 Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 1 měsíce od posledního dne lhůty 

pro podávání nabídek.  

 Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení, nebo v souvislosti s ním dopustí 

nepřípustného omezení soutěže (například domlouváním cen), budou vyřazeny.  

 Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku.  

 Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje 

za důvěrné a bude je využívat jen pro účely této zakázky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 

ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu. 

16. Přílohy zadávací dokumentace  

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor) 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (vzor) 

Příloha č. 3 - Tabulka specifikace předmětu zakázky 

Příloha č. 4 - Tabulka cenové nabídky zakázky 

 

 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 31. 5. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

             Markéta Mikulenková 

                      jednatel 


