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Účastníkům zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel tímto vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Název veřejné
zakázky

TERÉNNÍ NEREZOVÉ SKLUZAVKY – SÍDLIŠTĚ SEVER - II

Identifikační údaje
zadavatele

Město Kopřivnice
sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Druh veřejné
zakázky

Dodávky

Režim veřejné
zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu
Veřejná zakázka zadávána v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města
Kopřivnice č. 7/2021, dle které se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
II. kategorie.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Druh zadávacího
řízení

Otevřená výzva

Program

Participativní rozpočet města Kopřivnice

Název projektu

---

Registrační číslo
projektu

---

Adresa profilu
zadavatele

https://zakazky.koprivnice.cz/

Zahájení zadávacího
řízení

03. 08. 2022

Lhůta pro podání
nabídek

Aktuální lhůta je uvedena na profilu zadavatele.

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
veřejné zakázky

Ing. Pavlína Gajdušková, tel. 556 879 657, e-mail: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz
Ing. Jitka Pechová, tel: 556 879 661, e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz

Předmětem veřejné zakázky je:
zpracování návrhu řešení terénních (svahových) nerezových skluzavek
vyžívajících přirozené modelace stávajícího terénu v prostoru vymezeném
zadavatelem (dále jen „návrh řešení“)
a
následná realizace dodávky dle dodavatelem zpracovaného návrhu řešení
včetně dodání dokumentace skutečného provedení, technické a provozní
dokumentace (dále jen „dílo“ nebo „dodávka“).

Popis předmětu
veřejné zakázky,
místo a doba plnění

Předložený návrh řešení a jeho dodávka musí být ve shodě s požadavky
technických norem, zejména ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, a s platnou
legislativou, zejména stavebními a bezpečnostními předpisy.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován níže v požadavcích zadavatele
a dále pak v ostatních přílohách zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, jejíž
návrh je součástí zadávací dokumentace, viz Příloha č. 03 zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Sídliště Sever, Kopřivnice, parc. č. 1377/15 v k.ú. Kopřivnice
Zadavatel vymezuje pro instalaci terénních skluzavek prostor, viz Situace zákres vymezeného prostoru – Příloha č. 01 zadávací dokumentace
Doba plnění:
Termín zahájení plnění díla: po nabytí účinnosti uzavřené smlouvy na plnění
veřejné zakázky.
Nejzazší termín dokončení plnění díla: 28. 04. 2023

Předpokládaná
hodnota veřejné
zakázky

500.000 Kč včetně DPH
Nabídka uchazeče obsahující nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená
předpokládaná hodnota, může být z tohoto důvodu ze zadávacího řízení vyloučena.
Návrh řešení bude zahrnovat prvky:
- nerezové skluzavky osazené do stávajícího svahu – minimálně 2 ks,
s šířkou min. 500mm,
z toho minimálně jedna skluzavka o minimální délce 6 m pro věkovou kategorii
3+ (horní věková hranice nebude omezena)
a jedna skluzavka o minimální délce 2 m pro věkovou kategorii od 3 let do
min.12 let
- dopadové plochy skluzavek z kobercové prorůstající rohože ze syntetické trávy
- prvky pro výstup na svah (kameny, dřevěné klády apod.)
- informační tabuli s provozním (návštěvním) řádem

Požadavky
zadavatele na návrh
řešení

Další skluzavky, nad rámec minimálních požadavků zadavatele dle možností
uchazeče v rámci stanoveného cenového limitu jsou možné. Takováto nabídka pak
bude zvýhodněna, viz Nabídková cena a hodnoticí kritéria.
Návrh řešení bude respektovat materiál použitý pro výrobu skluzavek:
- plášť skluzavky: nerez min. tl. 2 mm
- spojovací materiál: nerez
- kotvící prvky: nerez
Návrh řešení bude respektovat materiál použitý pro dopadové plochy skluzavek:
- prorůstající koberec (rohož) ze syntetické trávy – zelený, viz Ilustrační obrázek
výrobku - Příloha č. 02 zadávací dokumentace
(Jde o produkt, který se používá u těžce namáhaných ploch, kde by za
normálních okolností tráva nerostla. Instalací této kobercové prorůstající rohože
ze syntetické trávy dochází k ochraně srdce travního porostu a tím i
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k zabezpečení jeho stálého růstu.)
Návrh řešení bude respektovat materiál použitý pro výrobu informační tabule:
- konstrukce: nerezová ocel, alt.konstrukční ocel chráněna proti korozi žárovým
zinkováním, alt. akátové nebo dubové dřevo
- spojovací materiál: nerez nebo pozink
V případě, že uchazeč ve svém návrhu řešení použije dřevo, bude se jednat o
dřevo akátové nebo dubové. Návrh bude respektovat použití jednoho druhu dřeva.
Zadavatel si je vědom, že se prostor vymezený pro skluzavky nachází na
jihovýchodní nestíněné straně svahu, a proto může být v návrhu řešení
zakomponována zeleň (listnaté stromy, traviny) za účelem alespoň částečného (leč
budoucího) zastínění nerezových skluzavek. Náklady na případnou výsadbu
zeleně nebudou zahrnuty do celkové nabídkové ceny uchazeče a nebudou
ani součástí jeho položkového rozpočtu. Výsadba zeleně nebude předmětem
plnění díla této veřejné zakázky a nebude ani předmětem hodnocení nabídek.
Požadované závazné části návrhu řešení:
a) Grafická část
Grafická část návrhu řešení bude obsahovat min.:
- situační výkres s rozmístěním a popisem navrhovaných prvků
- 3D vizualizace navrženého řešení
Grafická část bude ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno
anonymizováno pro účely hodnocení návrhu řešení.

bude

b) Textová část
Textová část bude obsahovat:
- Technickou zprávu včetně
o specifikace navrhovaných prvků vč. uvedení hlavních rozměrů
prvků a popisu jejich materiálového a konstrukčního řešení,
o specifikace dopadových ploch,
o specifikace nástupních ploch,
o specifikace terénních úprav, přípravy území.
Textová část bude ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude anonymizováno
pro účely hodnocení návrhu řešení.
c) Položkový rozpočet
Položkový rozpočet nákladů realizace kompletní dodávky zpracovaný účastníkem
zadávacího řízení, který bude zpracován v podrobnostech min.:
cena realizační a výrobní dokumentace,
cena jednotlivých prvků,
cena dopadových ploch,
cena nástupních ploch,
cena souvisejících stavebních prací, terénních úprav aj. činností,
cena výchozí revize,
cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH;
Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána, bude zároveň realizátorem díla. Po
uzavření smlouvy zpracuje vybraný dodavatel realizační, výrobní dokumentaci,
která bude odsouhlasena zadavatelem.

Další informace
a požadavky
zadavatele k veřejné
zakázce
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Součástí předaného díla bude zejména:
- dokumentace skutečného provedení
- geodetické zaměření skutečného provedení
- technická a provozní dokumentace:
a) příslušná certifikace dokladující soulad navrhovaných prvků a shodu
jejich vlastností s platnými bezpečnostními předpisy a normami,
b) závěrečný protokol, který bude obsahovat technickou specifikaci výrobků
a vyobrazení výrobků, případně protokoly o provedených zkouškách,
c) technické listy herních a jiných prvků vystavené výrobcem a zahrnující
podrobné specifické parametry prvků, podmínky pro instalaci apod.,
d) pokyny a návody pro provádění údržby a kontrol včetně stanovení
četnosti jejich provádění,
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e) provozní, návštěvní řád,
f) výchozí revize veřejného zařízení oprávněnou odborně způsobilou
nezávislou osobou.
Uchazeč může návrh řešení doplnit o další skluzavky nad rámec požadavků
zadavatele tak, aby byla dodržena maximální cena veřejné zakázky 500.000 Kč
včetně DPH. Takováto nabídka pak bude bodově zvýhodněna, viz odst. Hodnoticí
kritéria nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě zakomponování zeleně v návrhu řešení
uchazeče, tuto výsadbu zeleně nerealizovat nebo realizovat v rámci zajištění péče
o městskou zeleň v rozsahu dle svých požadavků prostřednictvím jiného
dodavatele.
Návrh řešení musí respektovat stávající vzrostlou zeleň a jakýkoliv zásah do
ochranného pásma stromů musí být konzultován s odborem životního prostředí
města Kopřivnice (dále jen „OŽP“).
Likvidace a uložení veškerých odpadů a materiálů je věcí dodavatele a cena bude
zahrnuta do nabídky.
Zajištění geodetického podkladu (polohopis a výškopis) pro zpracování nabídky je
na odpovědnosti uchazeče o veřejnou zakázku.
Zajištění vyjádření k existenci podzemních inženýrských sítí je na odpovědnosti
uchazeče o veřejnou zakázku. (Dle mapového záznamu v aplikaci GIS města
Kopřivnice se v zájmové lokalitě inženýrské sítě nenacházejí.)
Realizace předmětu veřejné zakázky nevyžaduje povolení stavebního úřadu.
Zadavatel písemně oznámil realizaci záměru příslušnému stavebnímu úřadu dne
01. 03. 2022.
Klasifikace podle
CPV

Kód CPV 375352200-9 Vybavení hřišť
Kód CPV 45000000-7 Stavební práce
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Forma a místo pro
podání nabídek

Obsah nabídky
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Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
dostupného na https://zakazky.koprivnice.cz/. Účastník je povinen se řídit pravidly
a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje. Veškeré úkony
v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel upozorňuje, že pro vložení nabídky musí být dodavatel řádně
registrován, přičemž proces registrace dodavatele v elektronickém nástroji může
trvat až několik dní.
Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje okamžik
doručení elektronické zprávy. Nabídky, které nebudou doručeny ve formě a ve lhůtě
stanovené v zadávací dokumentaci, se považují za nepodané a v průběhu
zadávacího řízení se k nim nepřihlíží. Za včasnost podání nabídky a její čitelnost
odpovídá účastník zadávacího řízení.
Nabídka musí obsahovat zejména:
a) vyplněný a podepsaný formulář nabídky s čestným prohlášením o kvalifikaci,
čestným prohlášením o akceptaci obchodních, platebních a technických podmínek,
s údaji o nabídkové ceně, s údaji k doplnění do návrhu smlouvy a s prohlášením
účastníka (viz příloha č. 04 zadávací dokumentace);
b) zpracovaný návrh řešení, který bude obsahovat grafickou část, textovou část a
položkový rozpočet v rozsahu dle požadavků zadavatele uvedených výše.
Grafická i textová část bude ve dvou vyhotoveních, z nichž vždy jedno bude
anonymizováno pro účely hodnocení návrhu řešení.
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Požadavky na
kvalifikaci účastníka

Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 74 odst. 1 ZZVZ prokázání základní
způsobilosti účastníka, tj. že:
 účastník nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
 účastník nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění, splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 účastník není v likvidaci, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
mu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci.
Zadavatel požaduje splnění shora uvedené způsobilosti analogicky k ust. § 74 odst. 2 a
odst. 3 ZZVZ:
 pokud je účastníkem právnická osoba, musí shora uvedenou podmínku
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
 pokud se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, musí shora uvedenou
podmínku splňovat právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokázání profesní
způsobilosti účastníka:
 osvědčení, že účastník je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky; relevantním oprávněním k podnikání se má na
mysli zejména:
o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
nebo
o Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Zadavatel požaduje analogicky k ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokázání technické
kvalifikace účastníka:
 Seznam významných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele, a to v rozsahu:
o minimálně 2 zakázky obdobného charakteru (obdobným
charakterem se rozumí realizace dětského hřiště nebo veřejného
zařízení s nerezovou skluzavkou)
o hodnota každé z těchto zakázek je nejméně 100 000 Kč bez DPH.

Splnění základní způsobilosti a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
Seznam zakázek musí obsahovat uvedení ceny a doby poskytnutí, identifikaci
objednatele; účastník uvede popis a cenu zakázky (v případě poskytnutí zakázky
společně s jiným dodavatelem účastník uvede skutečný rozsah, v jakém se na zakázce
podílel), dobu a místo realizace zakázky, identifikační údaje objednatele.

Požadavky na
prokázání kvalifikace
účastníka
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Doklady o způsobilosti a kvalifikaci předkládají účastníci v nabídkách v kopiích
a mohou je nahradit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou
zastupovat účastníka (viz příloha č. 04 zadávací dokumentace – Formulář nabídky)
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

U vybraného účastníka před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky je
zadavatel oprávněn si ověřit splnění způsobilosti a kvalifikace prostřednictvím
originálů nebo úředně ověřených kopií dokumentů. Ukáže-li se, že čestné
prohlášení obsahovalo nepravdivé informace, bude účastník ze zadávacího řízení
vyloučen. Účastník může být vyzván k doložení dokladů o splnění způsobilosti a
kvalifikace i před výběrem dodavatele.
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Zadavatel stanovil maximální cenu plnění ve výši 500.000 Kč včetně DPH.
Nabídka uchazeče obsahující nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená
předpokládaná hodnota, může být z tohoto důvodu ze zadávacího řízení vyloučena.
Změna nabídkové ceny je možná za podmínek definovaných v obchodních a
platebních podmínkách zadavatele.
Do ceny musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné
k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce
platnosti smlouvy.
Součástí nabídky bude také položkový rozpočet zpracovaný účastníkem
zadávacího řízení v podrobnostech dle požadavku zadavatele uvedených výše. Za
správný výpočet ceny odpovídá účastník zadávacího řízení.
Zadavatel každou z nabídek podrobí posouzení, zda nabídka splnila, nebo
nesplnila požadavky zadavatele co do nepřekročení maximální ceny plnění, obsahu
nabídky a požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníka a na předmět plnění
veřejné zakázky. Uchazeč, jehož nabídka nesplnila zadávací podmínky, bude
vyloučen ze zadávacího řízení. Nabídka, která splnila zadávací podmínky, bude
postoupena k dalšímu hodnocení.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídky bude určena na základě nabídkové ceny včetně DPH a kvality
nabízeného plnění, a to následovně:
1) Celková nabídková cena včetně DPH ................. váha kritéria 10 %
2) Kvalita nabízeného plnění ................................... váha kritéria 90 %
Obsah a způsob hodnocení kritérií:
Nabídková cena a
hodnoticí kritéria

Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena včetně DPH
Pro hodnocení nabízené ceny včetně DPH bude použita metoda vyjádření váhy
v procentech, kdy nejvýhodnější nabídkou je cena nejnižší. Bodové hodnocení
jednotlivých nabídek bude vypočítáno podle následujícího vzorce:

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude určeno poměrem hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, výsledek bude následně
vynásoben váhou daného dílčího kritéria (10 %).
Kritérium č. 2 – Kvalita nabízeného plnění
V rámci hodnocení kritéria č. 2 budou návrhy řešení hodnoceny dle následujících
subkritérií, které mají vzájemně stejnou váhu:
2.1 Originalita tvaru skluzavek
2.2 Zakomponování dalších skluzavek nad rámec zadání
2.3 Celkové pojetí návrhu
Hodnotící komise bude hodnotit kvalitu nabízeného plnění na základě předložených
anonymizovaných dokumentů doložených účastníky (grafická a textová část
návrhu). Pověřený zástupce zadavatele zajistí, aby členové hodnotící komise, kteří
budou posuzovat kvalitu nabízeného plnění, nebyli před provedením tohoto
hodnocení seznámeni s tím, který uchazeč předložil který návrh řešení.
Pro hodnocení kvality nabízeného plnění bude použita metoda vyjádření váhy
v procentech, kdy nejlépe hodnocenou nabídkou je nabídka s nejvyšším počtem
bodů.
Subkritérium č. 2.1 - Originalita tvaru skluzavek
Hodnotící komise na základě předloženého návrhu řešení posoudí a bodově
ohodnotí originalitu tvaru skluzavek jako např. zatáčky, vlny, tunely, vícedráhy,
skluzavky extra široké (pro klouzání více osob současně) apod. Danému subkritériu
přidělí 0 – 3 body.
Nejlépe bude ohodnocen návrh, který bude obsahovat nejvíce originálních prvků
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skluzavek. Nejmenším počtem bodů bude ohodnocen návrh, který bude obsahovat
pouze tradiční - jednodráhové – přímé – skluzavky s šířkou do 60 cm včetně.
Subkritérium č. 2.2 – Zakomponování dalších skluzavek nad rámec zadání
Hodnotící komise na základě předloženého návrhu řešení bodově ohodnotí, zda
jsou navrženy skluzavky nad rámec min. zadání. Každé další skluzavce o minimální
délce 2 m nad rámec zadání přidělí jeden bod. Každé další skluzavce o minimální
délce 4 m nad rámec zadání přidělí dva body. Každé další skluzavce o minimální
délce 7 m nad rámec zadání přidělí tři body. Maximální počet bodů v tomto kritériu
je: 6 bodů.
Subkritérium č. 2.3 – Celkové pojetí návrhu
Hodnotící komise na základě předloženého návrhu řešení posoudí a bodově
ohodnotí funkční a vizuální úroveň návrhu jako celku. Předmětem hodnocení bude
kreativita a originalita zakomponování všech navržených prvků do stávajícího
terénu, rozmístění a provázanost všech navržených prvků, využití potenciálu místa.
Danému subkritériu přidělí 0 – 3 body dle následující tabulky:
Bodová hodnota odrážející úspěšnost
předmětné nabídky v rámci
subkritéria 2.3
„Nejvhodnější návrh“
3 body

„Nadprůměrný návrh“
2 body

„Průměrný návrh“
1 bod

„Podprůměrný návrh“
0 bodů

Zdůvodnění přidělení počtu bodů
Nejvhodnější
nabídka
v rámci
subkritéria č. 2.3 s ohledem na
předmět
plnění,
ve
srovnání
s ostatními nabídkami.
Nabízené plnění je s nejvhodnější
nabídkou srovnatelné (kvalitativně),
avšak nabídka naplňuje sledované cíle
v porovnání s nejvhodnější nabídkou
pouze částečně.
Nabízené plnění je s nejvhodnější
nabídkou srovnatelné (kvalitativně)
pouze
částečně,
zadavatel
má
k nabízenému
plnění
připomínky,
nabídka naplňuje sledované cíle pouze
omezeně v porovnání s nejvhodnější
nabídkou a nabídkami hodnocenými
nadprůměrně.
Nabízené plnění není srovnatelné
(kvalitativně) s nejvhodnější nabídkou,
zadavatel má k nabízenému plnění
velké množství připomínek, nabídka
nevyhovuje
sledovaným
cílům
v porovnání s nejvhodnější nabídkou.

V rámci subkritéria 2.3 je možno ocenit 3 body a 0 body nejvýše jednu nabídku a
2 body a 1 bodem i více nabídek.
Každý člen hodnotící komise přidělí nabídce body za jednotlivá subkritéria
samostatně. Body za jednotlivá subkritéria se sečtou. Výsledný počet bodů nabídky
představuje součet bodů přidělených každým členem hodnotící komise.
Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude vypočítáno podle následujícího
vzorce:

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude určeno poměrem počtu bodů
hodnocené nabídky k počtu bodů nejlépe hodnocené nabídky, výsledek bude
následně vynásoben váhou daného kritéria (90 %).
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Body za obě hodnoticí kritéria se sečtou. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka
s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje počet
bodů získaných v rámci kritéria č. 1 – Celková nabídková cena včetně DPH.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se
považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu
adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá
vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický
nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová
zpráva, či nikoli.

Způsob komunikace
a doručování

Zadavatel účastníka upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li
zadavatel účastníka do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje.
Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do
elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil
či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými
zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost
kontaktních údajů zodpovídá vždy účastník.
Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace
dodavatele do systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou
dostupné na https://zakazky.koprivnice.cz/
Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického
nástroje E-ZAK poskytne kontaktní osoba zadavatele.
Obchodní podmínky jsou dány formou návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 03
zadávací dokumentace). Tento návrh je pro účastníka závazný.

Obchodní a platební
podmínky

Účastník současně s nabídkou doloží čestné prohlášení o akceptaci obchodních a
platebních podmínek a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy (viz příloha č. 04
zadávací dokumentace). Nabídka, která nebude splňovat tento požadavek, nebo
bude obsahovat pozměněný návrh smlouvy nebo bude obsahovat akceptaci
s výhradou, může být považována za nevyhovující zadávacím podmínkám.
Zadavatel před podpisem smlouvy vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k
vyplnění, a to podle údajů z nabídky vybraného účastníka.

Prohlídka místa
plnění

Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, neboť je místo plnění veřejně
přístupné.
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení nebo dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel upozorňuje účastníka, že žádosti
o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v elektronické
podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, na
později doručené žádosti o dodatečné informace nebude brán zřetel.

Poskytování
dodatečných
informací o veřejné
zakázce

Zadavatel zveřejní anonymizovanou žádost v přesném znění a vysvětlení
zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních
dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce prostřednictvím nástroje EZAK.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny
nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných
účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny
nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně svou původní délku.
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Toto oznámení včetně jeho příloh tvoří zadávací dokumentaci. Zadávací
dokumentace je dostupná na: https://zakazky.koprivnice.cz/.
Zadavatel posoudil v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ dodržení zásad sociálně
a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky stanovené
v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to
prostřednictvím nástroje E-ZAK.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek a
posouzení nabídek včetně zveřejnění rozhodnutí o výběru dodavatele a smlouvy na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

Další informace
k zadávacímu řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
V případě nesplnění podmínek účasti vybraného účastníka, neposkytnutí
součinnosti před podpisem smlouvy nebo odstoupením vybraného účastníka si
zadavatel vymiňuje právo uzavřít smlouvu s účastníkem dalším v pořadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků či zrušit toto
výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení analogicky
k ust. § 48 odst. 2 až odst. 6 ZZVZ.
Zadavatel není za žádných okolností odpovědný za škody jakékoli povahy (zvláště
za škody způsobené ušlým ziskem) v souvislosti se zrušením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku, a to ani tehdy, byl-li veřejný zadavatel o možnosti vzniku škod
informován.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Vlastníkem veškerých písemností, které tvoří nabídky obdržené v rámci tohoto
zadávacího řízení, se okamžikem jejich doručení stává zadavatel. Nabídky se
účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.

Zadávací
dokumentace
a její přílohy

Za zadávací dokumentaci se považuje toto Oznámení o zahájení zadávacího řízení
včetně příloh:
Příloha č. 01: Situace - zákres vymezeného prostoru
Příloha č. 02: Ilustrační obrázek výrobku
Příloha č. 03: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 04: Formulář nabídky
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