VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně
Druh zakázky: stavební práce

I.
Identifikační údaje zadavatele:
název:
sídlo:
IČO:
zastoupené:
profil zadavatele:
II.

Kontaktní osoba zadavatele pro výběrové řízení (kontaktní osoba):

jméno:
e-mail:
tel:
III.

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
https://valasskemezirici.ezak.cz/

Mgr. Janka Gorduličová
gordulicova@muvalmez.cz
+420 571 674 247

Úvodní informace:

1. Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 31) nezadává tuto zakázku podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato
výzva není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní
veřejné zakázky.
2. Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Zadávací
dokumentace není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena.
3. Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto výběrovým podmínkám. Předpokládá se, že
účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne
včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat
zadávacím podmínkám, může to být důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka
z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím
podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a
vyloučení účastníka z výběrového řízení.
4. Obsahuje-li tato výzva k podání nabídek a její přílohy požadavky nebo odkazy zvýhodňující nebo
znevýhodňující určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky
rovnocenných řešení. Daných požadavků nebo odkazů je používáno proto, že použití technických
podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.
5. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické
parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a
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pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od účastníka vyžaduje při plnění předmětu
veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Účastník je
povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v této výzvě pro podání
nabídek a v obchodních podmínkách zadavatele.
6. Zadavatel zohlednil také dodržování zásad enviromentálně odpovědného zadávání, když v
obchodních podmínkách stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky.
7. K možnostem využití inovací zadavatel konstatuje, že tato veřejná zakázka na stavební práce je
zakázkou realizovanou podle již vyhotovené projektové dokumentace a využití inovativního řešení,
pokud by se nějaké objevilo, by znamenalo změnu projektové dokumentace, což by vyvolalo
neúměrné náklady zadavatele.
IV.

Název a popis předmětu zakázky:

A.

Název: Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně

B.

Popis předmětu veřejné zakázky:
1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: " Nový chodník podél komunikace III/43916
v obci Lhota u Choryně ", dle projektové dokumentace zpracované společností LZ - PROJEKT
plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Projektová dokumentace řeší nově budovaný chodník ve Lhotě u Choryně. Z důvodu terénních
nerovností bude budována v některých částech také opěrná zeď. Bude tím zvýšena bezpečnost
chodců v této části města. Součástí stavby bude také nová dešťová kanalizace.
3. Předmětem veřejné zakázky je, kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek
zadavatele a těch, které jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a společného povolení (součástí nabídkové ceny), rovněž:
•

zajištění a osazení informační tabule o stavbě, včetně kontaktů na dodavatele a
zadavatele a loga poskytovatele dotace

•

zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků

•

zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé

•

vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením

•

informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich
vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících

•

zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace apod.)
včetně všech poplatků

•

informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací

•

projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení
sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku

•

doklad o vytyčení stavby

•

protokol o statických zatěžovacích zkouškách

•

dokumentace skutečného provedení stavby – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální
podobě ve formátu PDF

•

zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v
tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky
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4.

•

geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a
GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x

•

po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a
staveb třetích osob

•

certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků

•

protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace

•

doklad o nakládání s odpady

Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven:
-

5.

C.

Projektovou dokumentaci zpracovanou LZ - PROJEKT plus s.r.o., se
sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Společným povolením

Další specifikace předmětu veřejné zakázky vyplývá ze smlouvy, která je přílohou této výzvy. Tento
návrh smlouvy obsahuje závazné podmínky pro účastníka. V uvedeném návrhu smlouvy účastník
doplní chybějící údaje. Doplněný návrh smlouvy účastník podepíše a učiní součástí své nabídky.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45000000-7 Stavební práce
45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

V.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 5.085.724,51 Kč bez DPH

VI.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

A. Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění:

1. 3. 2022

Předpokládaný termín dokončení a předání veřejné zakázky: nejpozději do 195 kalendářních dnů od
zahájení plnění.

B. Místo plnění: komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně, Valašské Meziříčí, Zlínský kraj (kód
NUTS: CZ072)

VII.

Obchodní a jiné podmínky

1.

Pro plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví obchodní podmínky, které jsou uvedeny v závazném
návrhu smlouvy a Obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí, oboje je přílohou této výzvy.

2.

Cena za předmět veřejné zakázky bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených prací na
základě faktur se splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.

V případě, že projekt bude spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury, je vybraný
dodavatel povinen:
a. každou fakturu označit názvem projektu a registračním číslem projektu,
b. všechny písemnosti a doklady vztahující se k projektu (dodací listy, předávací protokoly
či jiné dokumenty) označit názvem projektu, registračním číslem projektu a bannerem
povinné publicity,
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c. řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací
projektu po dobu stanovenou podmínkami Státního fondu dopravní infrastruktury,
d. poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury a je povinen
vytvořit podmínky pro provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly
součinnost.

VIII. Lhůta a místo pro podání nabídky:

4. 10. 2021, v 10:30 hodin.

A. Lhůta pro podání nabídek končí:
B. Místo pro podání nabídky:

Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin
a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221,
757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní
MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.
Další podmínky:

Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu
označeném: „Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u
Choryně“ a slovy: „NEOTVÍRAT“. Na obálce či obalu bude uvedena identifikace
účastníka (včetně e-mailového či telefonického kontaktu).
Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.
Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do konce lhůty stanovené pro
podání nabídek. V případě, že nabídka bude doručena po uplynutí lhůty pro
podání nabídek, obálka nebude otevřena a nabídka hodnocena.
O skutečnosti, že účastník podal nabídku po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
bude účastník bezodkladně vyrozuměn.

IX.

Údaje o způsobu hodnocení nabídek:

1.

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

2.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejvýhodnější nabídky
(nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka s nejvyšší nabídkovou
cenou). Jako nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

X.
1.

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje doložit:
-

Základní způsobilost
Profesní způsobilost
Technickou kvalifikaci

Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u
právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního
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Způsob prokázání

orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění

předložením čestného
prohlášení. Čestné
prohlášení nesmí být starší
3 měsíců přede dnem
podání nabídky a musí být
podepsáno osobou
oprávněnou jednat
jménem či za účastníka.

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči
němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží

Způsob prokázání

Výpis z obchodního rejstříku

kopie výpisu z obchodního
rejstříku

Doklad o oprávnění k podnikání: předložení živnostenského
oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně oprávnění
s obdobným oborem činnosti, které umožní realizaci veřejné
zakázky.
Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, pro obor: Dopravní stavby

kopie dokladu o oprávnění
k podnikání

kopie dokladu
osvědčujícího odbornou
způsobilost dodavatele

Pozn. Dodavatel uvede, v jakém vztahu k dodavateli je osoba disponující uvedenou odbornou způsobilostí.
Pokud bude účastník prokazovat požadovanou kvalifikaci osobou v jiném než pracovně-právním vztahu k
dodavateli, je nutno postupovat v souladu s odst. 3 tohoto článku a § 83 ZZVZ.

Technickou kvalifikaci

Způsob prokázání

seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5
let před zahájením výběrového řízení včetně osvědčení jednotlivých
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z
těchto stavebních prací, v rozsahu minimálně:
3 stavební práce obdobného charakteru (stavby objektů z oboru
dopravních staveb zaměřených na stavbu chodníků, cyklostezky,
místní komunikace, účelové komunikace, zpevněných ploch …)
s minimálním finančním plněním 2,5 mil. Kč bez DPH u každé
jednotlivé stavební práci

seznam stavebních prací +
jednotlivá osvědčení

seznam techniků: stavbyvedoucí

seznam techniků
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s uvedením jména
stavbyvedoucího
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:
i.
minimálně středoškolské vzdělání
stavebního směru,
ii.
min. 5 let praxe v oboru dopravních
staveb
2.

kopie osvědčení o vzdělání
a odborné kvalifikaci
(diplom, vysvědčení…)
a uvedení délky praxe

Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel
vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Zadavatel si vyhrazuje právo
požádat o předložení dokladů dle § 75 ZZVZ. Účastník může předložit k prokázání kvalifikace výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobný doklad – při jeho posuzování bude
postupováno dle ZZVZ.

3. Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
(mimo základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku), je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby, v takovém případě je však povinen
předložit:
a.
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (tedy výpis z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence) vztahující se k jiné osobě,
b.
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c.
doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
d.
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
XI.

Požadavky na formu zpracování nabídky, obsah nabídky a způsob předložení nabídky:

1.

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení a předložena
v uzavřené neporušené obálce.

2.

Nabídka musí obsahovat:
a) obsah nabídky s uvedením čísel stran příslušných částí nabídky
b) krycí list nabídky (náležitosti viz příloha);
c) návrh smlouvy (vzor viz příloha této výzvy) podepsaný oprávněnou osobou účastníka včetně
příloh:
Příloha č. 1: Vyplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Poddodavatelské schéma
(Nepředložení poddodavatelského schématu bude chápáno tak, že veřejná zakázka
bude plněna bez využití poddodavatelů)
d) doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:
a.

čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha),

b.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,

c.

doklad o oprávnění k podnikání,

d.

osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby

e.

seznam realizovaných stavebních prací včetně osvědčení jednotlivých objednatelů (vzor
viz příloha),
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f.

seznam techniků – stavbyvedoucí s osvědčením o vzdělání

g.

elektronické zpracování nabídky na CD/DVD nosiči – v případě rozporu mezi tištěnou
formou nabídky a elektronickou formou nabídky, má přednost tištěná forma.
(Dokumenty budou předloženy zejména ve formátech aplikačních programů Microsoft
Word a Excel. V případě pochybností nebo rozporů, je rozhodující tištěné znění
originálního vyhotovení nabídky.)

h.

ostatní dokumenty a doklady dle vlastního uvážení účastníka

3.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

4.

V případě, že některé části nabídky (včetně smlouvy) budou podepsány osobou pověřenou
zastupováním účastníka, předloží účastník příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací
dokument.

XII.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

1. Nabídková cena bude zpracována v Kč a členěna na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH. Nabídková
cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky.
2. V příloze výzvy k podání nabídek je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(„slepý rozpočet“), který jsou všichni účastníci povinni vyplnit. Soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro
zpracování nabídky závazná elektronická forma Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a
případné rozpory si vyjasnili prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek.
3. Účastník je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „naceněný položkový rozpočet“), a to v písemné
podobě. V případě rozporu je rozhodující písemná podoba naceněného položkového rozpočtu.
Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy. Účastník je povinen
dodržet strukturu a obsahovou náplň Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Pro účely hodnocení budou účastníci uvádět nabídkovou cenu v Kč bez DPH s přesností na 2
desetinná čísla (bez zaokrouhlování).
5. Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr např.
doplněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, upřesněním měrných jednotek,
vyloučením měrných jednotek apod., je účastník povinen tuto změnu zahrnout do svého Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb. Taková úprava se nepovažuje za porušení zadávacích
podmínek.
6. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, který je přílohou této výzvy k podání nabídek a naceněným položkovým rozpočtem, může
zadavatel vyloučit účastníka z výběrového řízení nebo žádat jeho objasnění nabídky.
7. V případě, že ze strany účastníka dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji
účastník z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkový
rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební
práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek
položkového rozpočtu. Pokud se při plnění veřejné zakázky prokáže, že účastník v rámci své
nabídky upravil nebo nějak změnil položky v položkovém rozpočtu oproti předloženému Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, má zadavatel právo požadovat plnění
uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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8. Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu
smlouvy (viz příloha výzvy k podání nabídek).
XIII. Ostatní ujednání
1.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

2.

Další informace o zakázce je možno získat u kontaktní osoby zadavatele uvedené výše.

3.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

4.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně (vč. elektronicky) požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout
i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek
bude poskytováno přednostně uveřejněním na profilu zadavatele.

5.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy. O
zrušení výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky.

6.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a případně oznámení o
vyloučení účastníka výběrového řízení stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek
(tedy na profilu zadavatele). V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele a případné
oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení považuje za doručené všem dotčeným
účastníkům výběrového řízení okamžikem uveřejnění.

7.

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel
nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené
nabídky a smlouvu neuzavřít.

8.

Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po
hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních účastníků může být posouzení
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno až pokud s vybraným dodavatelem
nebude uzavřena smlouva.

9.

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Po tuto
lhůtu účastník nesmí odstoupit z výběrového řízení.

XIV. Informace o otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 10. 2021, v 10.45 hod. v malé zasedací místnosti na
Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Tohoto jednání se mají
možnost zúčastnit dodavatelé, kteří podali ve lhůtě stanovené zadavatelem nabídky. Zadavatel si
vyhrazuje právo změnit tento termín, učiní tak telefonicky či e-mailem všem dodavatelům, kteří podali
nabídky. Pro tento případ vyznačí účastník na obálce platný telefonní či e-mailový kontakt, jinak
nebude o této změně termínu vyrozuměn a zadavatel si vyhrazuje právo otevřít obálky bez přítomnosti
dodavatele, jehož nemohl z tohoto důvodu kontaktovat.

XV.

Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 3 Společné povolení
Příloha č. 4 Krycí list
Příloha č. 5 Smlouva o dílo
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti
Příloha č. 7 Obchodní podmínky
Příloha č. 8 Poddodavatelské schéma
Příloha č. 9 Seznam realizovaných stavebních prací
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10.

Příloha č. 10 Seznam techniků

Valašské Meziříčí dne 20. 9. 2021

Mgr. Robert Stržínek, starosta
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