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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v této Výzvě k podání nabídek (dále jen Výzva).
Tato Výzva obsahuje informace o zadávané veřejné zakázce malého rozsahu a jsou zde uvedeny
kromě informativních a organizačních údaju podmínky zadavatele, které bude zadavatel
posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v
tomto zadávacím řízení.
Toto zadávací řízeni pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu se neřídí postupy podle Zákona
Č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, kromě ustanoveni
5 6 Zákona. Postupy a podmínky zadávacího řízeni jsou stanoveny podle vnitřního předpisu
Doma se zvláštním režimem Terezín a Metodického pokynu odboru ZSP MHMP Č. 2/2016.

1.

Název veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávky spotřebnlho zdravotnického materiálu

2.

3.

Druh a předmět veřejné zakázky
2.1.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

2.2.

Předmětem veřejné zakázky je uzavřeni rámcové kupní smlouvy na dodávku spotřebního
zdravotnického materiálu do DZR Terezin.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba zastupujici zadavatele:
Kontaktni osoba:

4.

Domov se zvláštním režimem Terezin
Náměstí Čs. armády 84, 411 55 Terezin
70875308
Ing. Jana Ryšánková, ředitelka
Jan Ebringer, Vedoucí majetkové správy

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
Dodavatel jako účastnik zadávacího řizeni uvede ve své nabídce ve smyslu ustanovení 5 28
písmeno g) Zákona a v návaznosti na ustanovení * 110 odstavec (5) Zákona své identifikační
údaje tak, aby bylo zřejmé, kdo nabídku podává a kdo je tedy účastnikem zadávaciho řízeni.
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K tornu účelu účastník zadávacího řízeni vyplní a ve své nabídce předloží tabulku s názvem:
Krycí list nabídky.

5.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
.
.

.
.

Nabídka bude předložena v originále v listinné formě, v českém jazyce.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa. Obálka s nabídkou bude označena
nápisem „NEOTVÍRAT“.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány nepřetržitou vzestupnou
číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termo vazba nesplňuje podmínku na
zabezpečeni proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebiratelná. Pro zabezpečeni nabldky je třeba
použit např. zpusobu obdobného, jaký je uživán notáři.
Nabídka bude obsahovat následuiicí dokumenty a součásti, ieiichž formální řazení zadavatel
doporučuie takto:
1) Krycí list nabídky

2)
3)

4)
5)

doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastnika
Krycí list nabídkové ceny doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastnika
Smlouva podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Uchazeč
doplní smlouvu v místě modrého zvýraznění. Text smlouvy musí být identický
s textem smlouvy, která byla součástí zadávací dokumentace.
Doklady a dokumenty k prokázáni splněni zpusobilosti a kvalifikaci dodavatele
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastnika
Produktové listy
zadavatel požaduje předloženi produktových listu na veškeré
nabízené zboží uvedené v Krycím listu nabidkové ceny, ze kterých bude zřejmé, že
nabízené zboží splňuje požadavky uvedené v této příloze. (Může se jednat například o
kopii z katalogu dodavatele).
—

—

—

-

Účastník zadávacího řízení, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti,
že veřejný zadavatel je povinen v souladu s ustanovením 5214 zákona zveřejnit na svém profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem (do 15 kal. dnů) vč. jejich změn a
dodatku, pokud cena sjednaná ve smlouvě činí 500.000 Kč bez DPH a vice. Zadavatel, na
kterého se vztahuje povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv zveřejňuje smlouvu v souladu s timto zákonem, a to pokud cena sjednaná ve smlouvě činí
50.000 Kč bez DPH a vice. Povinnost zveřejnit smlouvu se nevztahuje na informace, které jsou
předmětem obchodního tajemství podle 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (za
obchodní tajemství nelze tedy považovat vše, co jako duvěrnou informaci označil dodavatel).
Pokud je za přílohu uzavřené smlouvy prohlášena zadávaci dokumentace a nabídka, jedná se o
přllohy smlouvy, které se ke smlouvě fyzicky nedokládají a jsou uvedeny pouze z formálniho
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duvodu, neboť byly základnlm podkladem pro uzavření smlouvy. Tyto formálni přílohy se
nezveřejňuji v rámci zveřejněni smlouvy podle ustanoveni S 214 zákona.

6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 350.000.- KČ bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v KČ bez DPH je současně stanovena jako maximální,
což je podmínkou zadavatele v zadávacím řizeni, nedodrženi podmínky vede k vyřazení nabídky
a vyloučeni účastníka zadávacího řízeni.

7.

Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
.

.
.

.

.
.
.

.
.

.

8.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat
některé části předmětu plněni např. z duvodu nedostatku finančních prostředků. Účastník
podáním nabídky souhlasí s touto možnosti a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane
takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plněni a nemuže
zadavateli účtovat jakékoliv sankce z toho plynoucí.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízeni kdykoliv před uzavřením smlouvy s
vítězným účastníkem.
Zadavatel si vyhrazuje právo v pruběhu Ihuty pro podáni nabídek změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesněni jejího konečného zněni.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plněni veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníkem v nabídkách a
případně požádat o jejich upřesněni.
Účastnik nemá nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Účastník nemá nárok na náhradu Škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije
svá výše uvedená práva.
Zadavatel si vyhrazuje změnit nebo doplnit obchodní a technické podmínky v souvislosti
s dotazy účastníků.

Doba a místo plnění zakázky
Zahájeni plnění: ihned po podpisu smlouvy
Místem plněni veřejné zakázky je objekt Domova se zvláštnim rež‘mem Terezín, Náměstí Čs.
armády 84, 411 55 Terezín.

9.

Způsobilost a kvalifikace dodavatelů
Zadavatel požaduje prokázáni zpusobilosti a kvalifikace účastníka zadávacího řízení takto:
9.1.

Základní zpusobilost:
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9.2.
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Zpusobilým k účasti v tomto zadávacím řízeni je dodavatel, který prokáže splněni
základní způsobilosti ve smyslu ustanovení ~ 74 odstavec (1) písmena a) až e) Zákona
čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Profesní zpusobilost:
.

Zpusobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který ve smyslu ustanoveni
~ 77 odstavec (1) Zákona splňuje profesní zpusobilost ve vztahu k České republice.

Tuto část profesní zousobilosti k účasti v tomto zadávacím řízeni prokáže dodavatel ve
smyslu ustanoveni ~ 77 odstavec (1) Zákona předložením:
. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence,
pokud jev ni zapsán.
. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisu v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávněni či licenci.
9.3.

Podmínky prokázání způsobilosti a kvalifikace, poučeni o dusledcích:
.

.

.

.

.

Doklady požadované k prokázání způsobilosti a kvalifikace předkládá dodavatel
v prostě kopii jako součást originálu nabídky.
Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli před uzavřením smlouvy originály
nebo ověřené kopie dokladů prokazující splněni zpusobilosti a kvalifikace.
V případě požadavku čestného prohlášení k prokázání splnění zpusobilosti a
kvalifikace dodavatele, musí být toto čestné prohlášeni podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za účastníka.
Doklady prokazujici splněni základni způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku
(profesní zpusobilost) nesměji být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splněni zpusobilosti a kvalifikace, starši 90 dnů.
V případě nesplněni zpusobilosti a kvalifikace včetně nesplnění možnosti jejího
doplnění v požadovaném rozsahu bude dodavatel z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.

10. LhŮta a místo pro podání nabídek
10.1. Lhuta pro podání nabídek‘

Lhuta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujicim po dni zahájení zadávacího
řízeni. Všechny nabídky budou doručeny do 5.11.2018. do 10:00 hod.
.

10.2. Místo pro podání nabídek:
.

Nabídky budou doručeny do ukončeni Ihuty pro podání nabídek, a to na adresu: Domov
se zvláštním režimem Terezín sekretariát ředitelky, Náměstí Čs. armády 84, 411 55
terezin
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Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby,
která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny Od 700 do
14:30 hodin.
Nabídky doručené na jiné, než uvedené místo se nepovažují za podané a v pruběhu
zadávacího řízeni se k nim nepřihlíží.

11. Dodatečné in formace k zadávací dokumentaci
Zadavatel muže zadávací dokumentaci vysvětlit bez žádosti dodavatele.
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost (e-mailem, poštou nebo osobním doručením) o poskytnutí vysvětlení zadávací
dokumentace se podává výhradně na adresu Zástupce v českém jazyce.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve
smyslu ustanoveni ~ 98 odstavec (3) zákona nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím Ihuty pro
podáni nabídek.
Pokud není žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, nemusí
zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.
Zadavatel poskytne prostřednictvím Zástupce písemné vysvětleni zadávací dokumentace vč.
přesného znění požadavku dodavatele na vysvětleni zadávací dokumentace ve smyslu
ustanovení ~ 98 odstavec (4) Zákona nejpozději do 3 pracovních dnu Od doručeni písemné
žádosti.
Zadavatel odešle vysvětleni zadávací dokumentace všem známým dodavatelum shodně
emailem. Není-li z veřejně dostupných informaci známa dodavatelova ema lová adresa odešle
zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace písemně na stejnou adresu, na jakou odeslal Výzvu.
Povinnost zadavatele odeslat vysvětleni zadávací dokumentace je splněna odesláním vysvětlení
zadávací dokumentace e-mailem nebo písemně známým dodavatelům.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci muže zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím Ihuty pro podáni nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být
uveřejněna nebo oznámena dodavatelum stejným zpusobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouži Ihutu pro podání nabídek.

12. Otevírání obálek
.

OtevíránI obálek s nabídkami účastníku zadávacího řízeni je neveřejné.

13. Posuzování a hodnocení nabídek
13.1. V pruběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníku zadávacího řízeni vybraného
dodavatele na základě:
.
.

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízeni
hodnocení nabídek
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Zadavatel ve smyslu ustanovení ~ 39 odstavec (4) zákona muže provést posouzeni splněni
podmínek účasti v zadávacím řízeni před hodnocením nabídek nebo až po hodnoceni nabidek.
U vybraného dodavatele musi zadavatel provést posouzeni splnění podmínek účasti v zadávacim
řízeni a hodnoceni jeho nabídky vždy.
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabidková cena bude hodnocena jako celková výše nabídkové ceny za celé plněni předmětu
veřejné zakázky v Kč bez DPH.
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.
13.2. Výběr dodavatele:
.

Zadavatel vybere k uzavřeni smlouvy toho účastnika zadávacího řízeni, jehož nabídka
bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnoceni nabidek.
Pokud je v zadávacím řízeni jediný účastník zadávacího řizení, muže být vybrán bez
provedení hodnoceni.

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, dalši
podmínkou. Podmíněni nebo uvedeni několika rozdílných hodnot je duvodem pro vyřazeni
nabídky a vyloučeni účastníka ze zadávaciho řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v
případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnoceni, v jiné veličině či formě než
zadavatel stanovil.
13.3. Oznámení výsledku zadávacího řízení:
.

Výsledek zadávacího řízeni zadavatel účastnikum zadávacího řízeni písemně oznámí.

13.4. Ukončení zadávacího řízení:
.

Zadávací řízeni je ukončeno uzavřenlm smlouvy. V případě zrušení zadávacího řízení
je zadávaci řízeni ukončeno v okamžikem vydánlm rozhodnutí o zrušení veřejné
zakázky.

14. Vyloučení účastníka zadávacího řízení
14.1. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud údaie. doklady, vzorky nebo modely
předložené účastníkem zadávacího řízeni
.

.

nebo

nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízeni ve stanovené lhutě
nedoložil,
nebyly účastníkem zadávaclho řízeni objasněny nebo doplněny na základě žádosti
zadavatele,
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neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti
nebo na naplněni kritérii hodnoceni.

14.2. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení DľO nezDusobilost, Dokud Drokáže. že:

plněnI nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržováni povinnosti vyplývajicich z
předpisu práva životního prostředi, sociálnich nebo pracovněprávnich předpisu
nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plněni veřejné zakázky
došlo ke střetu zájmu a jiné opatřeni k nápravě, kromě zrušeni zadávacího řízení
není možné
došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího
řízeni při přípravě zadávacího řízeni, jiné opatřeni k nápravě není možné a
účastník zadávacího řízeni na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušeni
hospodářské soutěže nedošlo
se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího
řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního
vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným
zadavatelem, která vedla k vzniku Škody, předčasnému ukončeni smluvního
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím
se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele
v zadávacím řízeni nebo se neoprávněně pokusil o získáni neveřejných informací,
které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení
se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízeni nebo po zahájeni zadávacího řízeni závažného profesního
pochybeni, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybeni, za která
byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatřeni podle jiných
právních předpisů (Například zákon č. 85/1996 Sb., O advokacä, ve zněni pozdějších
předpisů, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a
o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniku činných ve výstavbě ve
zněni pozdějších předpisu.)
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení pro nezpusobilost také, pokud
na základě věrohodných informací získá důvodně podezření, že účastnik
zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle
jiného právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonu (zákon o ochraně
hospodářské soutěže) ve zněni pozdějších předpisu.) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud
zjistí, že jsou naplněny duvody vyloučení podle odstavce 9.4.1. nebo muže
prokázat naplnění duvodu podle odstavce 9.4.2. písmeno a) až c)
Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho
vyloučeni s oduvodněním
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15. Objasnění, nebo doplnění údajů, vzorků, modelů
Zadavatel pro účely zajištěni řádného průběhu zadávacího řízeni si vyhrazuje požadovat po
účastníkovi zadávacího řízení, aby v přiměřené lhutě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel
může tuto žádost učinit opakovaně a muže rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout
její zmeškáni.
Ve smyslu ustanovení 5 46 odstavec (2) Zákona po uplynuti lhůty pro podáni nabídek nemuže
být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však muže být doplněna na základě
žádosti podle o údaje doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií
hodnocení. V takovém případě se doplnění údaju týkajících se prokázání splněni podmínek
účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzeni splněni
podmínek účasti mohou nastati Po uplynuti Ihuty pro podáni nabídek.
Ve smyslu ustanovení 5 46 odstavec (3) Zákona se za objasnění nabídky považuje i oprava
položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium
hodnoceni nabídek.

16. Podmínky na předložení údajů a dokumentů nutných k posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
16.1. Podmínky na předloženi úda,u a dokumentu nutných k posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení:
.

Zadavatel v zadávací dokumentaci musí požadovat předloženi údaju
dokumentu, vzorku, které potřebuje ke splněni podmínek účasti v zadávacím
řízeni. Nesplněni podmínek uvedených v tomto odstavci vede
k vyloučení účastn‘ka zadávacího řízeni pro nesplněni zadávacích podmínek.

16.2. Podmínky kvalifikace dodavatelu
.

Podrobné požadavky na kvalifikaci dodavatelu a zpusoby prokázání kvalifikace jsou
uvedeny v odstavci 9. této Výzvy.

16.3. Technické podmínky vymezuiící předmět plnění veřeiné zakázky
.

Technické podminky vymezující předmět plněni veřejné zakázky jsou stanoveny
v tabulce Krycí list nabídkové ceny.

16.4. Podmínky pro zpracováni a předložení nabídkové ceny
.

.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení doložil v nabídce výpočet
jednotlivých položek nabídkové ceny, a to oceněním „Krycího listu nabídky.
Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem zadávacího řízeni za celý
předmět plnění veřejné zakázky podle v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách
jednotlivých položek veškeré související náklady spojené s realizaci předmětu plnění.
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Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem zadávacího řízení za celý
předmět plnění veřejné zakázky v KČ bez DPH, která zahrnuje veškeré související
náklady spojené s realizací předmětu plnění odstavec 6.
Nabídková cena je stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena musí být
pevná pro kompletní předmět plněni veřejné zakázky po celou dobu plnění veřejné
zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky. Do nabídkové
ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení,
provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a
atestu, převod práv, pojištění při přepravě vozidel, přepravní náklady apod.
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v KČ bez DPH, sazba a výše DPH,
cena v KČ vč. DPH. Účastník zadávacího řízeni zapíše nabídkovou cenu do „Krycího
listu nabídky “a do textu smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou
nabídkové ceny zapsané v „Krycím listu nabídky“ a mezi hodnotou nabídkové ceny
zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnoceni nabídek použita nabídková cena
zapsaná v textu smlouvy a cena zapsaná v textu smlouvy bude také rozhodná pro
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Stejně tak bude zadavatel postupovat i u
dalších hodnotících kritérií (Jsou-li).
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podáni nabídky
—

.

.

.

17. Obchodní podmínky
.

.

.

is.

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky a to formou textu
smlouvy obligatorního charakteru. Účastník zadávacího řízení není oprávněn text
smlouvy měnit (kromě část~ u nichž je uvedeno „doplní účastník zadá vacího řizení«).
Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka
zadávacího řízení v souladu se zpusobem jednání právnické či fyzické osoby podle
občanského zákoníku a zpusobu jednáni podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech
částech k podpisu určených). Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za
nepodepsanou nabídku, která je pro zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude
obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění
podmínek zadávacího řízent
Obchodní podmínky předpokládají, že nabídka účastníka zadávacího řízení předložená
v zadávacím řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování
nabídky (všechny její dokumenty) jsou přílohou smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky
nedokládá. Nabídka a zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany a
v případě sporu při realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti v těchto dokumentech
uvedené.

Části zadávací dokumentace přílohy
-
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Krycí list nabídky
Krycí list nabídkové ceny
Smlouva
Čestně prohlášeni vzor

V Terezině dne 19.10.20178
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Ing. Jana Ryšánková
ředitelka Domova se zvláštním režimem Terezin

