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I. Identifikační údaje zadavatele 

     Statutární město Brno 

se sídlem                 Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno – Líšeň, Jírova 2, PSČ 

628 00 

zastoupená  starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem                         

bankovní spojení     KB Brno – město, č.ú.: 19-16024-621/0100 

IČ                            44 99 27 85  

DIČ          CZ 44 99 27 85 

zastoupené   Správou majetku Líšeň, p.o. 

Jírova 2, Brno 628 00 

IČ: 653 49 644 
zastoupená                  Ing. Zdenkou Čapkovou, ředitelkou 

 

jako  zadavatel   

Adresa pro korespondenci 

a zasílání faktur      Správa majetku Líšeň, p.o. 

          Jírova 2,  628 00   Brno 

Ve věcech technických je oprávněn jednat technik Správy majetku Líšeň, p.o.. 

Název zadavatele: SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o.  

Sídlo:   Jírova 2, 628 00 Brno 

IČ:   65349644 

Bankovní spojení: KB Brno,  7239300277/0100    

Obchodní rejstřík: KS Brno, spis značka Pr 272   
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Osoba oprávněná Ing. Zdenka Čapková, ředitelka. info@sm-lisen.cz    

jednat za zadavatele:Ing. Alena Říhová, referent správy majetku, info@sm-lisen.cz    

Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Čapková, ředitelka SPRÁVY MAJETKU LÍŠEŇ, p.o. 

II. Preambule 

1. Zadavatel a veřejná zakázka 

1.1 Veřejný zadavatel Správa majetku Líšeň je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu 

dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ"). 

 

1.2 V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 ZVZ zadavatel nezadává veřejnou zakázku podle 

ZVZ, je však povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace podle ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ. Práva a povinnosti neupravené těmito 

zadávacími podmínkami se řídí interními předpisy zadavatele týkajícími se zadávání veřejných 

zakázek. 

1.3 Tato veřejná zakázka nebude spolufinancována z prostředků EU. 

2. Profil zadavatele 

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky, v plném rozsahu umístěna na profilu zadavatele 

http://sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, a to do ukončení zadávacího 

řízení. 

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení (vyjma podání nabídky) se provádějí 

elektronicky prostřednictvím webových stránek http://sm-

lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, nestanoví-li zadavatel v zadávacích 

podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak.  

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

datových schránek nebo emailem jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 

dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.   

 

3. Zadávací dokumentace 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

vypracování a podání nabídky (dále jen „zadávací dokumentace“). 

 

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: 

http://sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm
http://sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm
http://sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm
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 Krycí list nabídky - Příloha č. 1 

 Prohlášení uchazeče k nabídce - Příloha č. 2 

 Předloha návrhu smluv o plnění předmětu veřejné zakázky - Příloha č. 3 

 Technické podmínky zadavatele včetně přehledové tabulky - Příloha č. 4 

 Demontáž a likvidace stávajících výtahů - Příloha č. 5 

 Cenová nabídka - Příloha č. 6 

 Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti – Příloha č.7 

 Prohlášení o subdodávkách – Příloha č.8 

 Servis výtahů – Příloha č. 9 

 Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha 

č.10 

 

Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli 

vrácena. Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky.  

4. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení uchazeč plně a bez výhrad akceptuje zadávací 

podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel 

předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 

specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a že se jimi bude řídit. Pokud uchazeč 

neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude 

v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek 

vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 

5. Cílem tohoto výběrového řízení je zadání veřejné zakázky uchazeči s nejvýhodnější nabídkou. 

Veřejná zakázka je zadána uzavřením smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (dále také 

jen „smlouva“) s vybraným uchazečem. Výběrové řízení bude ukončeno buď zadáním veřejné 

zakázky, nebo rozhodnutím zadavatele o zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce. 

III. Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

1. Předmětem veřejné zakázky je zejména provedení níže uvedených stavebních prací: 

 Demontáž a likvidace stávajících výtahů 

 Dodávka a montáž dvou nových nerepasovaných výtahů včetně výtahových dveří 

(frekvenčně řízené plně automatické) a souvisejících prací (zapravení okolo stavebních 

otvorů včetně výmalby) – příloha č. 4. Dodané výtahy musí být od jednoho výrobce. 

 Následný servis a  prohlídky, zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 – příloha č.9 
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2. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán zejména v technických podmínkách zadavatele a 

v položkovém rozpočtu, které jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace. 

3. Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, které vedou ke zvýhodnění nebo vyloučení 

určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah 

ke konkrétnímu dodavateli, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané 

charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné 

řešení, které musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené 

v této zadávací dokumentaci.  

4. Místo a lhůta plnění předmětu veřejné zakázky 

a) Lhůta plnění 

Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky, jakož i termín jeho splnění jsou uvedeny 

v předloze návrhu smlouvy, která je součástí přílohy zadávací dokumentace. 

Zadavatel předpokládá, v závislosti na ukončení výběrového řízení, že smlouva o plnění 

předmětu veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavřena v měsíci únoru 2016. 

b) Místem plnění předmětu veřejné zakázky je budova Polikliniky, na adrese Horníkova 34, Brno  

628 00 

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 800 000,- Kč bez DPH za dodávku 

výtahů a servis výtahů na 60 měsíců. 

 

IV. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 

1. Plnění veřejné zakázky je požadováno za obchodních a platebních podmínek 

specifikovaných v předloze návrhu smlouvy v příloze zadávací dokumentace. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeči při zpracování návrhu smlouvy použili tuto předlohu. 

2. Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy návrhu 

smlouvy, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno v průvodním listu této 

předlohy. 

3. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. 
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4. Část díla je možno provádět pomocí subdodavatele. Seznam subdodavatelů bude 

v příloze číslo 8. 

5. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. 

6. Návrh smlouvy o dílo s následným servisem musí být předložen včetně přílohy č.4 

technické podmínky. 

7. Návrh smlouvy musí být předložen alespoň v prosté kopii.  

8. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ ve výši 36 000 Kč složením na účet 

107-6984340207/0100 VS: 201552 a to nejpozději do dne, který předchází dni otevření 

obálek. 

9.  Odpovědnost za škodu  

9.1 Zhotovitel provede dílo / službu svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo / služba bude provedena v souladu se smlouvou 

o dílo, těmito obchodními podmínkami a zejména zadávací dokumentací. 

9.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou na movitých i nemovitých 

věcech objednatele během plnění díla.  

9.3 Způsobí-li zhotovitel úmyslně či z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob 

objednatele nebo třetí osoby, je povinen o tom bezodkladně informovat objednatele 

s tím, že zhotovitel má odpovědnost za škodu v plném rozsahu. Zhotovitel se 

zavazuje, že v rámci této odpovědnosti zajistí odpovídající proškolení všech svých 

pracovníků v souladu s právními předpisy.  

9.4 V případě, že zhotovitel bude plnit prostřednictvím třetí osoby, vždy se bude jednat 

o plnění jménem zhotovitele a na jeho odpovědnost.  

9.5 Zadavatel požaduje předložení pojistné smlouvy před uzavřením smlouvy o dílo. 

Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě s výší plnění min. 10.000 000 Kč. Pojistná smlouva bude 

uzavřena minimálně na dobu od zahájení prací do konce platnosti smlouvy o dílo, 

vč. zohlednění záruční doby.  

10. Zhotovitel dále zodpovídá za veškeré škody na ušlém zisku objednatele, který způsobí 

při realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto 

případy sjednáno dostatečné pojištění (ve výši plnění minimálně 3 000.000 Kč).  

11. Sjednání pojištění je zhotovitel prokázat objednateli při uzavření této smlouvy o dílo a 

následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele 

bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele 

odstoupit od smlouvy. Doba platnosti požadovaných pojištění je minimálně do konce 

platnosti smlouvy o dílo.  
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V. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím datových schránek nebo emailu. 

2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 

dokumenty, v papírové podobě nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení písemné žádosti. 

Dodatečné informace zadavatel zároveň zpřístupní všem dodavatelům, kteří požádali o 

poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a 

dodavatelům, kteří byli zadavatelem individuálně vyzváni k podání nabídky. 

3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 

jejich předchozí žádosti. 

 

VI. Kvalifikační předpoklady 

1. Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů podaných do tohoto výběrového 

řízení je prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů 

uchazeče v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. 

2. Základní kvalifikační předpoklady  

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč:  

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatele, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinné skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podvodnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého 

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu, nebo 

pokus účastenství na takovém trestním 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; 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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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 trestního 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, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úplatku 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 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) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a   

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 
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l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 

3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 

a řešení krize na finančním trhu. 

Výše uvedené základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením. 

Zadavatel doporučuje využít čestného prohlášení dle předlohy v příloze zadávací dokumentace. 

3. Požadavky na kvalifikaci subdodavatele  

 

Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité 

části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn 

splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady 

prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 

zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona 

subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 

subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k 

poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 

kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění 

kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.  

4. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, 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 (výpis ze 

živnostenského rejstříku) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci - montáž, opravy, 

revize a zkoušky zdvihacích zařízení. 

c) technické listy k dodávaným motorům výtahů 

5. Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží seznam 

významných stavebních prací s dodávkou výtahů. Z výše jmenovaného seznamu musí 

jednoznačně vyplývat, že uchazeč v posledních 5 letech řádně a včas provedl alespoň 3 

referenční zakázky na práce s dodávkou výtahů, jejichž předmět byl obdobný předmětu 

této veřejné zakázky.  

Požadavek zadavatele na realizaci referenční zakázky „v posledních 5 letech“ je splněn tehdy, 

pokud ukončení plnění takové referenční zakázky proběhlo v předcházejících 5 letech 

počítaných ode dne konce lhůty pro podání nabídek. 
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Předmětem „obdobným předmětu této veřejné zakázky“ se pro účely tohoto výběrového 

řízení rozumí dodávka osobních výtahů, kdy jeden výtah má kapacitu minimálně 6 osob  a 

druhý výtah má kapacitu minimálně 15 osob pro přepravu. 

V seznamu významných stavebních prací uchazeč u každé referenční zakázky uvede popis 

jejího předmětu, cenu, dobu poskytnutí, objednatele a jeho kontaktní osobu vč. 

telefonního čísla a e-mailové adresy, u níž si bude zadavatel moci splnění referenční zakázky 

ověřit. U referenční zakázky bude uvedeno, že byla poskytnuta řádně a včas. 

Vzor pro zpracování seznamu významných stavebních prací je součástí přílohy zadávací 

dokumentace. 

6. Formální požadavky na doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 

a) Nestanoví-li zadavatel jinak, předkládají uchazeči kopie dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace. To platí i pro čestná prohlášení, požaduje-li zadavatel jejich 

předložení.  

b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 

z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

c) Doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeče musí být v plném rozsahu 

zpracovány v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než 

českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého 

jazyka. 

 

VII. Způsob zpracování nabídkové ceny 

1. Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky v souladu se 

zadávacími podmínkami. 

2. Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH. 

3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně 

neupravuje zadávací dokumentace. 

4. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče na veškeré stavební práce a 

související dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky, a 

to včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze 

v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky uvažovat. Nabídková cena musí být stanovena i s 

přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 

měnám až do doby splnění předmětu veřejné zakázky. 

5. Položkový rozpočet 

a) Nabídková cena bude stanovena součtem dílčích nabídkových cen všech položek 
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uvedených v položkovém rozpočtu a ceny za servis. 

b) Položkový rozpočet, ve kterém bude nabídková cena podrobně rozepsána, bude 

přílohou návrhu smlouvy. Závazný vzor pro zpracování položkového rozpočtu je 

součástí přílohy zadávací dokumentace.  

c) Zadavatel požaduje, aby uchazeči všechny položky předloženého položkového rozpočtu 

řádně vyplnili. Žádná položka položkového rozpočtu nesmí být vymazána a nesmí být 

měněno uvedené množství, popisy položek nebo měrné jednotky. Za řádné ocenění 

všech položek položkového rozpočtu a správné provedení potřebných matematických 

výpočtů odpovídá plně uchazeč. Uchazeč může být vyloučen z účasti ve výběrovém 

řízení, pokud nebude položkový rozpočet sestavený uchazečem řádně vyplněn.  

6. Uchazeči uvedou nabídkovou cenu do příslušného ustanovení návrhů smluv. 

 

VIII. Požadavky a doporučení na zpracování nabídky 

1. Požadavky na obsah nabídky 

Zadavatel stanovuje, že nabídka musí obsahovat: 

a) Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsané 

osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; 

b) Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 

c) Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů; 

d) Návrhy smluv doplněné o ustanovení, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno, 

podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče, včetně naceněného položkového 

rozpočtu.  

e) Doklad o poskytnutí jistoty 

2. Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka uvozena krycím listem nabídky zpracovaným 

uchazečem podle předlohy v příloze zadávací dokumentace. 

3. Zadavatel doporučuje, aby v nabídce bylo předloženo prohlášení uchazeče k nabídce dle 

předlohy v příloze zadávací dokumentace. 

4. Podpisem návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a svých 

tvrzení v nabídce. Zadavatel doporučuje, aby byl návrh smlouvy uchazečem podepsán 

způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Zastupuje-li uchazeče 

osoba, jejíž oprávnění nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné veřejně dostupné 

evidence, doporučuje zadavatel z důvodu právní jistoty, aby uchazeč v nabídce uvedl, resp. 

doložil, právní titul zastoupení (plná moc, pověření v rámci pracovního poměru k uchazeči 

apod.). 
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5. Forma nabídky 

a) Nabídku je možno podat v listinné podobě na Správa majetku Brno Líšeň, p.o., Jírova 

2 Brno 628 00. Nabídky je nutné podat nejpozději dne 11.4.2016 do 8:30 hod. 

b) Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. 

Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny 

úředním překladem do českého jazyka. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro svou potřebu jakýkoli počet dalších kopií 

nabídky. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč k listinné nabídce předložil i elektronickou 

verzi nabídky na CD či DVD. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem, kopií 

nabídky a elektronickou verzí nabídky je rozhodující originál nabídky. 

d) Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány souvislou číselnou 

řadou vzestupně od čísla 1. 

e) Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka zabezpečena proti manipulaci s 

jednotlivými listy provázáním pevným provázkem, jehož volný konec bude opatřen 

přelepením na poslední straně složky. Zadavatel doporučuje opatřit toto přelepení 

razítkem či podpisem uchazeče nebo osoby (osob) oprávněné zastupovat uchazeče. 

f) Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce. Zadavatel doporučuje všechna 

uzavření obálky opatřit přelepením a všechna přelepení opatřit razítkem nebo podpisem 

uchazeče nebo podpisem osoby (osob) oprávněné zastupovat uchazeče. Dále musí být 

obálka označena názvem veřejné zakázky s uvedením adresy, na niž je možno 

zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům označit obálku s nabídkou následovně: 

 

NEOTVÍRAT – NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

„Dodávka a následný servis výtahů na poliklinice  Horníkova 34, Brno – Líšeň“ 

 

6. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

 

7. Členění nabídky 

Zadavatel doporučuje členit nabídku následujícím způsobem: 

a) Krycí list nabídky; 

b) Prohlášení uchazeče k nabídce; 

c) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; 

d) Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; 

e) Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů; 
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f) Návrh smlouvy včetně cenové nabídky. 

g) Doklad o poskytnutí jistoty. 

 

IX. Zadávací lhůta 

1. Zejména s ohledem na předmět veřejné zakázky stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou 

uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání 3 měsíců. 

2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

X. Lhůta pro podání nabídky 

1. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 11.4.2016 do 8:30 hodin. Nabídky doručte 

nejpozději dne do 11.4.2016 do 8:30 hodin 

 

2. Nabídky lze podat pouze ve lhůtě pro podání nabídek a ve formě listinné osobně nebo poštou 

v zapečetěných obálkách označených: 

 

Výzva „Dodávka a následný servis výtahů na poliklinice Horníkova 34, Brno–Líšeň–

NEOTVÍRAT“. 

 

Zapečetěnou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená přes přelep razítkem a podpisem 

uchazeče. Na přední straně obálky bude uveden název, IČ a sídlo uchazeče. 

 

Osobně podané nabídky se přijímají na sekretariátě Správy majetku Líšeň, p.o., Jírova 2, 628 

00 Brno-Líšeň, II. poschodí, v úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00, pátek 8:00-11:30, 

v neúřední dny úterý a čtvrtek 8:00-13:00 hodin, jen do konce lhůty pro podání nabídek. Pro 

vstup do úřadu v neúřední dny použijte prosím domácí telefon - sekretariát. 

 

3. Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na ni, jako 

by nebyla vůbec podána. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. 

Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele. 

 

4. Otevírání obálek s nabídkami začne dne 11.4.2016 od 8:45 hodin v kanceláři starosty MČ Brno 

– Líšeň, Mgr. Břetislava Štefana.  
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XI. 18 Profil zadavatele 

Zadávací dokumentace, tedy soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, 

kterou tvoří Výzva, přílohy, návrh smlouvy, je v plném rozsahu umístěna na profilu 

http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm ve lhůtě min. do ukončení zadávacího řízení. 

 

Veškeré dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku – dotazu k zadávacím 

podmínkám – budou rovněž umístěny na profilu http://www.sm-

lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat do 6 pracovních 

dnů před termínem pro podání nabídek dodatečné informace  k zadávacím podmínkám, a to pouze 

písemně. Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou 

doručeny později než 6 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek. Dodatečné informace 

nebudou poskytovány telefonicky. 

 

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, 

včetně přesného znění žádosti, všem uchazečům, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti uchazeče, a to prostřednictvím profilu http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm. 

Dodatečná informace je uchazeči doručena okamžikem jejího zveřejnění na profilu zadavatele. 

 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude uveřejněno na profilu zadavatele http://www.sm-

lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče je uchazeči doručeno 

okamžikem zveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.  

 

Poučení dle § 110 odst. 4 a §82 odst. 1 

Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky máte právo podat námitky, a to do 15 dní ode dne 

doručení rozhodnutí o výběru k zadavateli předmětné zakázky. Zadavatel nesmí před uplynutím 

lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 

uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81. 

 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů po rozhodnutí uveřejněno 

na profilu zadavatele http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm, přičemž okamžik 

uveřejnění je okamžikem jeho doručení všem dotčeným zájemcům a uchazečům. 

 

XII. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

XIII. Zrušení výběrového řízení 

Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, případně výběrové řízení bez 

uvedení důvodu zrušit, a to až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
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XIV. Výběr nejvhodnější nabídky 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen, na první místo 

bude zařazena nejnižší nabídková cena bez DPH (která bude zahrnovat demontáž a likvidaci 

stávajících výtahů, dodání a montáž nových nepoužitých výtahů a následný servis na 60 měsíců 

včetně zkoušek dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007), na druhé místo bude zařazena druhá nejnižší 

nabídková cena bez DPH, na třetí místo bude zařazena třetí nejnižší cena bez DPH a tak dále. 

Na poslední místo bude zařazena nejvyšší nabídková cena bez DPH. 

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen, bude pořadí určeno dle pořadí doručení 

nabídky zadavateli. 

Podoba nabídkové ceny: na 2 desetinná místa. 

Podoba značení pořadí došlých nabídek: po 5 minutách. 

XV. Prohlídka místa plnění 

1. Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží 

výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění veřejné zakázky.  

2. V níže uvedený termín prohlídky bude umožněno dodavatelům přeměření otvoru dveří pro 

výtah a výtahové šachty. Dodavatel nese tímto zodpovědnost za správnost rozměrů při 

navrhování typu výtahu. 

3. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 31.3. 2016. Sraz účastníků bude v 9.00 hodin před 

budovou Polikliniky Horníkova 34, Brno 628 00. 

4. V případě zájmu uchazeče o účast na prohlídce místa plnění je nezbytné, nejpozději 24 hodin 

před datem uskutečnění prohlídky, kontaktovat ing. Alenu Říhovou, referentku správy 

polikliniky (tel.: +420 544 210 124, +420 602 381 430) a objednat si účast na prohlídce.   

5. Prohlídky místa plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníku 

zúčastnit nejvýše 2 zástupci za každého dodavatele. Účast na prohlídce místa plnění je na 

vlastní riziko dodavatele. 

6. Prohlídka místa plnění by měla uchazeči, mimo jiné, přispět k ucelení informací o nárocích 

zadavatele týkajících se zajištění protihlukových, protipožárních a jiných opatřeních, 

definovaných ve Smlouvě o dílo, čl. III., bod 3, písm. d,n. Zadavatel si klade jako podmínku 

dodržení tohoto závazku ze  strany dodavatele. 

7. Případné ústní odpovědi zástupců zadavatele na ústní dotazy vznesené v průběhu prohlídky 

místa plnění budou mít pouze informativní charakter, nepovažují se za zadávací podmínky a 

nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.  
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8. Pokud na základě prohlídky místa plnění vzniknou na straně dodavatelů požadavky na 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jsou dodavatelé oprávněni vznést písemnou 

žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Požadavky zadavatele na podání 

žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám jakož i způsob jejího vyřízení jsou 

popsány v čl. V. zadávací dokumentace. 

 

XVI. Obchodní podmínky 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, úpravu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to 

buď na základě žádosti dodavatelů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Pokud 

zadavatel tohoto oprávnění využije, přiměřeně povaze úpravy zadávacích podmínek 

proslouží lhůtu pro podání nabídek. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 

doručeny ve lhůtě pro podávání nabídek. 

3. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

4. V případě, že do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde ke změně údajů 

uvedených v jeho nabídce, je uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně 

písemně informovat. 

Údaje a kontakty 

Zadavatelem díla je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 

65349644, Bankovní spojení: 7239300277/0100. 

V technických věcech je za zadavatele oprávněn jednat Zdeněk Sekanina, technik SPRÁVY 

MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., tel.: 544233693, mobil: 774701221. 

Fakturační adresa je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 

65349644, 628 00 Brno. 

Platební a fakturační podmínky: 

5. Fakturace bude uhrazena do výše 100% z fakturované částky skutečně provedených a 

převzatých prací dle realizačních smluv. 

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený 

k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána 

doporučeně na fakturační adresu objednatele nebo osobně předána pověřenému 

pracovníkovi objednatele. Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou 

dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami, bude takováto částka 

zahrnuta do příslušné faktury odděleně. 

7. Náležitosti faktur: označení faktury a číslo; název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele; 

číslo bankovního účtu zhotovitele; předmět plnění a číslo smlouvy; fakturovaná částka; 

datum vystavení a splatnost faktury. Součástí faktury bude předávací protokol a soupis 

provedených prací. 

8. Nebude-li faktura doručená objednateli obsahovat náležitosti předepsané v bodě 19.2.3 

těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V případě uplatnění tohoto objednavatelova práva se ruší lhůta splatnosti a doručením 

opravené faktury objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti. 
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9. Objednatel je dále oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že faktura nebude 

obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to 

doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel jinak 

měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky 

dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti, a to do 14 

dnů od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 

původní faktury. 

10. Objednatel dále není v prodlení s placením faktury v případě, kdy k prodlení s placením 

faktury dojde z důvodů na straně banky objednatele. 

11. V souvislosti s režimem přenesené daňové působnosti (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty) uchazeč/dodavatel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části 

předávacím protokolem, vystaví a doručí fakturu nejpozději do 15. dne následujícího 

měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace 

produkce       CZ-CPA ve smyslu ust. § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 

12. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 

vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 

v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 

dokladu zhotovitelem. 

Lhůta pro zahájení a pro dokončení stavebních prací 

13. Termín zahájení i dokončení prací specifikuje Smlouva o dílo. 

Dodavatel je povinen předložit zadavateli, před podpisem Smlouvy o dílo, závazný 

harmonogram prací, který musí být oběma stranami odsouhlasen. Návrh tohoto 

harmonogramu musí být součástí nabídky uchazeče/dodavatele.   

Způsob a lhůta pro předání a převzetí díla a příslušné dokumentace 

14. K předání díla vyzve po jeho dokončení zhotovitel objednatele (technika Správy majetku 

Líšeň, p.o.) minimálně 24 hodin před předáním, nejpozději v termínu pro dokončení prací 

a předání díla. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením 

a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předání díla i příslušnou 

dokumentaci, zejména podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a 

zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla a jinou dokumentaci 

dle specifikace, která vznikne během provádění díla, a uvedené ve stavebním deníku.  

15. Nedoloží-li zhotovitel všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací 

protokol), nebude dílo objednatelem převzato a zhotoviteli nevzniká nárok na fakturaci 

tohoto díla. 

16. Převezme-li objednatel dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu, a neprovedená plnění, 

je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků 

v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků 

díla sepíší oprávněné osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků. 

17. Způsob a lhůta pro vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

18. Zhotovitel staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém ho převzal, a to po 

ukončení prací ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději v den předání díla objednateli. 

Staveništěm se rozumí objekt nebo jeho část, ve kterém jsou práce prováděny, společné 
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prostory, použité při realizaci nebo jejím prováděním dotčené, jakož i přilehlé plochy okolo 

domu, využívané po dobu provádění díla. 

 

 

Délka a počátek běhu záruční doby 

19. Na veškeré provedené práce poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce 36 měsíců ode 

dne jejich předání předávacím protokolem objednateli. 

20. Na veškeré dodávky související s provedením díla poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 

měsíců ode dne jejich předání předávacím protokolem objednateli, pokud výrobce 

nestanovuje záruku nižší, kdy může být tato lhůta zkrácena, ne však méně než na 24 měsíců. 

21. V této záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má po celou záruční dobu vlastnosti 

stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy 

a technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, v opačném případě má dílo vady. 

Objednatel je povinen zajistit užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci 

a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani na závady 

způsobené násilím, vyšší mocí apod. 

22. Odpovědnost za vady uplatní objednatel u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to 

písemnou formou. Zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 

bezodkladně nejpozději do 5 dnů od uplatnění vad objednatelem.  

Způsob zajištění řádného plnění smlouvy o dílo 

23. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v dohodnutém termínu vzniká 

objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

24. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení a na odstranění vad díla na náklady 

zhotovitele. 

25. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 

26. Splatnost smluvních pokut je do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

vyúčtování. 

27. Uplatněním takto sjednaných sankcí není dotčen nárok na náhradu škody. Dohodnuté 

sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 

souvislosti škoda, kterou lze vymáhat i samostatně. 

Odpovědnost za škodu 

28. Zhotovitel provede dílo / službu svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 

odpovídá za to, že dílo / služba bude provedena v souladu se smlouvou, těmito obchodními 

podmínkami a zejména zadávací dokumentací.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou na movitých i nemovitých věcech 

objednatele během plnění díla. 

30. Způsobí-li zhotovitel úmyslně či z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele 

nebo třetí osoby, je povinen o tom bezodkladně informovat objednatele s tím, že zhotovitel 

má odpovědnost za škodu v plném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci této 

odpovědnosti zajistí odpovídající proškolení všech svých pracovníků v souladu s právními 

předpisy. 
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31. V případě, že zhotovitel bude plnit prostřednictvím třetí osoby, vždy se bude jednat o plnění 

jménem zhotovitele a na jeho odpovědnost. 

32. Zadavatel požaduje předložení pojistné smlouvy před uzavřením Smlouvy o dílo. 

Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě s výší plnění min. 1.000 000 Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena 

minimálně na dobu od zahájení prací do konce platnosti smlouvy, vč. zohlednění záruční 

doby. 

33. Zhotovitel dále zodpovídá za veškeré škody na ušlém zisku objednatele, který způsobí při 

realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy 

sjednáno dostatečné pojištění (ve výši plnění minimálně 500.000 Kč).  

34. Sjednání pojištění je zhotovitel prokázat objednateli při uzavření této smlouvy a následně 

kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude 

považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od 

smlouvy. Doba platnosti požadovaných pojištění je minimálně do konce platnosti Smlouvy 

o dílo. 

Součinnost 

35. Zhotovitel i objednatel jsou povinni poskytovat si navzájem součinnost při plnění veřejné 

zakázky, zejména zhotovitel zajistí poskytnutí součinnosti majitele či provozovatele 

objektu, na němž je prováděno plnění veřejné zakázky na stavební práce.  

36. Uchazeč je povinen k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Požadavky na návrh Smlouvy o dílo  

37. Zadavatel předkládá vlastní návrh Smlouvy o dílo 

Zveřejnění Smlouvy o dílo  

38. Zadavatel je oprávněn zveřejnit smlouvu uzavřenou s vybraným uchazečem ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

39. Po rozhodnutí o výběru uchazeče je zadavatel povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných 

zakázkách zveřejnit na svém profilu text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně 

jejích případných změn a dodatků, a to v případě, že cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH 

(a contrario § 147a odst. 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách). V souladu s ust. 

Metodiky zadávání veřejných zakázek zveřejňuje zadavatel texty smluv, v případě, že 

hodnota zakázky přesáhne částku 300 000,- Kč. 

Odstoupení od Smlouvy o dílo  

40. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč v nabídce uvedl neúplné 

či nepravdivé informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 

 

XVII. Poskytování zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně neomezeným a přímým dálkovým přístupem 

v plném rozsahu na adrese: http://sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm,a to 

ode dne zahájení výběrového řízení. 

http://sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm


 

 

Strana 21 z 21 

„Dodávka a následný servis výtahů na poliklinice  Horníkova 34, Brno – Líšeň – č.v. 201552“ 

 

XVIII. Ostatní ujednání 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky v souladu s §84 ZVZ zrušit, či 

odmítnout veškeré předložené nabídky. 

2. Zadavatel neprodleně zadávací řízení zruší, je-li naplněna skutečnost dl §84 odst. 1 ZVZ. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět veřejné zakázky a tím i snížit nabídkovou cenu, to 

vše s ohledem na aktuální finanční možnosti zadavatele. 

4. Nabídky budou předloženy v českém jazyce. 

5. Náklady na vypracování nabídky nese uchazeč. 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně 

vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

7. Zájemce je srozuměn s tím, že zadavatel může předložený návrh smlouvy před vlastním 

uzavřením smlouvy doplnit o další zpřesňující ustanovení, která nebudou měnit podstatné 

náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah a rozsah prací, čas a místo plnění, cena a další 

ustanovení uvedená v této Výzvě. 

8. Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je důvodem 

k vyřazení z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto řízení. 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky v souladu s §84 ZVZ zrušit, či odmítnout 

veškeré předložené nabídky. 

10. Zadavatel neprodleně zadávací řízení zruší, je-li naplněna skutečnost dl §84 odst. 1 ZVZ. 

11. Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět veřejné zakázky a tím i snížit nabídkovou cenu, to 

vše s ohledem na aktuální finanční možnosti zadavatele. 

12. Nabídky budou předloženy v českém jazyce. 

13. Náklady na vypracování nabídky nese uchazeč. 

14. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně 

vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

15. Zájemce je srozuměn s tím, že zadavatel může předložený návrh smlouvy před vlastním 

uzavřením smlouvy doplnit o další zpřesňující ustanovení, která nebudou měnit podstatné 

náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah a rozsah prací, čas a místo plnění, cena a další 

ustanovení uvedená v této Výzvě. 

16. Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je důvodem 

k vyřazení z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto řízení. 

 

V Brně dne 23.3.2016 

 

 

 

 

 Ing. Zdenka Čapková 


