MĚSTO LIBĚCHOV
sídlo: Městský úřad Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov, IČO: 00237019
tel.: 315 697 016, e-mail: vladimira.zralikova@libechov.cz, datová schránka – ID: hk6b3di

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
včetně zadávací dokumentace
Město Liběchov, jako veřejný zadavatel
ve smyslu ust. § 2 odst. 1) písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),

vyzývá
tímto
v souladu s ust. § 18 odst. 5) zákona s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu
–
Obnova křížové cesty v Liběchově

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:

město Liběchov
Rumburská 53, 277 21 Liběchov
00237019
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města
Komerční banka, a.s., pob. Mělník,
č.ú.: 3120171/0100
+420/315697016
+420/315697200
vladimira.zralikova@libechov.cz
hk6b3di

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Ing. Pavla Veverková
pavla.veverkova@libechov.cz
724 961 339

Bankovní spojení:

2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název:
Financování:

Druh:

„Obnova křížové cesty v Liběchově“
veřejná zakázka bude spolufinancována z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Ministerstva kultury ČR a z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje
veřejná zakázka na stavební práce
veřejná zakázka malého rozsahu

3.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a jiné práce – realizace akce „Obnova křížové cesty
v Liběchově“, spočívající ve stavební obnově kulturní památky Křížová cesta v Liběchově
(kulturní památka č. 19502/2-1341 zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek). Křížová
cesta se skládá ze 14ti zastavení. (kapliček) Jednotlivá zastavení (kapličky) leží na pěti
pozemcích (p.č. 145, p.č. 146/1, p.č. 146/3, p.č. 1241/1 a p.č. 1241/11 v k.ú. Liběchov).
Informace o kulturní památce:
Jednu z mála poutních křížových cest ve Středočeském kraji nalezneme v městě Liběchově.
Vede strání okrajem města od dolního kostela sv. Havla k hornímu kostelu - kapli sv. Ducha a
sv. Hrobu. Čtrnáct barokních výklenkových kapliček neboli zastavení neboli poklon pochází z
roku 1780, z doby největšího stavebního rozkvětu Liběchova, který byl tehdy celé jedno století
v držení uměnímilovných hrabat Pachtů z Rájova. Byla vystavěna patrně dle projektu slavného
Františka Maxmiliána Kaňky (1674 - 1766), jinak též architekta barokní přestavby zámku
v Liběchově.
Původní obrazová výmalba jezuitského řádového malíře Josefa Kramolína z Šopky (Pšovky)
z 18. století se nedochovala, jakkoli – alespoň dle ústního podání – byly obrazy do pevně
zabudovaných litinových rámů instalovány „na péro“ pouze v době církevních slavností a jinak
uschovány, nejspíš v blízké kapli. V roce 2002 po poskytnutí obrazového základu (devočních
„svatých obrázků“ 6 x 9 cm) byly zasazeny do výklenků obrazy nové, zvětšené barevné
xerokopie oboustranně zalaminované, překryté plexisklem, fixovaným vruty.
Křížové cesty, z nichž cesta v Liběchově je jednou z umělecky nejvydařenějších v Čechách, na
14ti samostatných obrazech působivě znázorňují Kristovo utrpení cestou na Kalvarii
v Jeruzalémě od Pilátova rozsudku až k uložení do hrobu. V katolických kostelích bývají
obrazy umístěny dokola na stěnách, ve volné přírodě na vršcích v jednotlivých kapličkách.
Horní část křížové cesty lemuje lipová alej, ve svých 230 letech mimořádně působivé
stromořadí s řadou unikátních jedinců lípy srdčité (Tilia cordata).
Základní rozsah prací:
- oprava omítek s doplněním narušených profilací v nezjednodušené formě, se zachováním
všech detailů zdobných prvků
- omítka bude provedena vápenná štuková
- barevnost bude zachována stávající, tzn. plastické články červené, ostatní plochy
v lomené bílé (až světlý okr), nátěry budou provedeny s použitím silikátových barev
- stříšky budou z prejzové krytiny
- kovové rámy v kapličkách budou odrezeny, očištěny a natřeny
- budou odstraněny náletové dřeviny z bezprostředního okolí kapliček.
Rozsah veřejné zakázky, včetně způsobu provedení stavebních prací a rozsahu souvisejících
prací, vyplývá ze závazného stanoviska Okresního úřadu Mělník, referátu kultury, č.j.:
282/97/kult/98 ze dne 4.5.1998, a z výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je přílohou č. 8 této
výzvy.
Práce budou probíhat za dozoru a kontroly Městského úřadu Mělník, odboru školství a kultury,
oddělení památkové péče.
Součástí předmětu veřejné zakázky je mj.:

úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných
materiálů, provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je
pro řádnou realizaci díla nezbytné

zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně dočasného napojení na
inženýrské sítě

zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru
k řádnému provedení díla

účast na pravidelných kontrolních dnech provádění prací

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku, bezpečností práce a ochranou životního prostředí

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či kompost
včetně poplatku za uskladnění v souladu v souladu s platnými právními předpisy

uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu

provedení přejímky díla
Výše uvedené činnosti (nejsou-li zvlášť uvedeny ve výkazu výměr) zahrne uchazeč do cen
jednotlivých stavebních prací tak, aby uchazečem nabízená cena zahrnovala ocenění veškerých
činností uchazeče nezbytných k úplnému a komplexnímu provedení díla tvořícího předmět této
veřejné zakázky, byť by tyto činnosti nebyly výslovně uvedeny ve výkazu výměr (slepém
rozpočtu).
Každému zájemci o podání nabídky se doporučuje si místo plnění veřejné zakázky osobně
prohlédnout a zjistit stávající stav na místě. Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné,
popř. lze termín prohlídky telefonicky domluvit s místostarostkou města (kontaktní telefon:
724 961 339).


3.7.

4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1.

Doba plnění:
Realizace veřejné zakázky je podmíněna získáním finančních prostředků (dotací) z Programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva
kultury ČR a z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje.
Za předpokladu, že dotace zadavatel získá, budou práce probíhat ve dvou etapách – první v roce
2015 (kapličky I. – VI.), druhá v roce 2016 (kapličky VII. – XIV.).
První etapa - předpokládaný termín realizace:
srpen až listopad 2015.
Druhá etapa - předpokládaný termín realizace:
srpen až listopad 2016.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a
uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín plnění díla.

4.2.

Místo plnění:
Místo plnění veřejné zakázky – pozemky v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník:
- p.č. 145 - kapličky VIII. - XIII.
- p.č. 146/1 - kapličky III. - VII.
- p.č. 146/3 - kaplička XIV.
- p.č. 1241/1 - kaplička I.
- p.č. 1241/11 - kaplička II.

5.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

5.1.

Součástí této výzvy je rovněž zadávací dokumentace, která je zpracována jako podklad pro
podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k ní.

5.2.

6.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

6.1.

Uchazeč je povinen nejpozději do uplynutí lhůty stanovené pro podávání nabídek prokázat
splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu ust. § 53, §
54 a § 56 odst. 3) zákona o veřejných zakázkách.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 zákona o veřejných zakázkách
prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč splňuje
základní kvalifikační předpoklady (vzor v příloze č. 3 této výzvy).
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona o veřejných zakázkách
prokáže uchazeč předložením:

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou uchazečem
předloženy v kopiích, před případným uzavřením smlouvy o dílo musí být předloženy
v originále nebo v ověřené kopii ne starší 90 kalendářních dnů.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 3) zákona o veřejných
zakázkách prokáže uchazeč předložením seznamu minimálně čtyř obdobných zakázek
odpovídajících předmětu této veřejné zakázky (rekonstrukce a obnova historických a kulturních
památek a staveb), realizovaných uchazečem v posledních pěti letech (vzor v příloze č. 4 této
výzvy). Hodnota každé z realizovaných veřejných zakázek musí být minimálně 400.000,-Kč
bez DPH. Seznam bude vypracován ve formě čestného prohlášení uchazeče a jeho součástí
bude stručný popis zakázek, cena, místo a doba jejich realizace a telefonní a e-mailové kontakty
na objednatele zakázek. Uchazeč vyjádří v seznamu souhlas, že zadavatel je oprávněn si údaje
ze seznamu ověřit u objednatelů zakázek a dotázat se rovněž na údaje v seznamu neuvedené.
Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 127 zákona
o veřejných zakázkách nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 134 zákona o veřejných zakázkách,
případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě
příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v § ust. 143 zákona o
veřejných zakázkách.
Není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části profesních či technických kvalifikačních
předpokladů dle požadavků zadavatele v plném rozsahu, je povinen postupovat v souladu s ust.
§ 51 odst. 4) zákona o veřejných zakázkách.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, musí být postupováno v souladu s ust. § 51 odst.
5) a 6) zákona o veřejných zakázkách.

7.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.1.
7.2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 830.240,20 Kč bez DPH.
Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky uchazečem v nabídce je důvodem pro
vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

8.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1.

Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů této výzvy a výkazu výměr
(položkového rozpočtu). Nabídková cena musí být uchazečem uvedena na krycím listu nabídky
(Příloha č. 1 této výzvy), v textu návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 7 této výzvy) a
v položkovém rozpočtu (Příloha č. 8 této výzvy), a to v totožné částce. Pokud se celková
nabídková cena v uvedených dokumentech bude lišit, bude zadavatel tuto skutečnost považovat
za pokus o uvedení zadavatele v omyl a takovou nabídku nebude hodnotit a uchazeče ze
zadávacího řízení vyloučí.
Nabídková cena bude uchazečem uvedena v českých korunách v členění:
 cena bez DPH
 sazba a výše DPH
 cena včetně DPH.
Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná
(nepřekročitelná) po celou dobu realizace veřejné zakázky (tj. po celou dobu účinnosti smlouvy,
kterou uzavře zadavatel s vybraným uchazečem), kterou je možno překročit nebo změnit pouze
v případě, že po podpisu smlouvy o dílo, před dokončením realizace veřejné zakázky, dojde ke
změně zákonem stanovené sazby DPH.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

Do nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče nezbytné k řádné, úplné,
bezvadné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky, vyplývající z dokumentace a
navrženého technického řešení, správních rozhodnutí, stanovisek orgánů a organizací a
soutěžních podmínek, včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, zisk,
předpokládaná rizika, apod.).
Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet a časový a objemový harmonogram
realizace díla.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ust. § 67 zákona o veřejných zakázkách.
Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení nabídkové ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, a to ani, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění výkazu výměr.
Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do
jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém položkovém rozpočtu. Jiná forma
slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není
přípustná.

9.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1.

Uchazeč je povinen podat jedinou nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky. Každý
uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel nepřipouští variantní ani dílčí řešení veřejné zakázky. Nabídky, které nebudou
obsahovat komplexní plnění zakázky, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo od realizace veřejné zakázky a smlouvy o dílo odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí, a to v případě, kdy mu nebudou poskytnuty dotace z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury
ČR a z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje, popř. nezíská prostředky z jiných
zdrojů, a není tak schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodu nedostatku finančních
prostředků.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Zadavatel stanovil obchodní, platební a další podmínky veřejné zakázky v závazném textu
návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 7 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo, který bude
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou k tomu zmocněnou,
je uchazeč povinen předložit v nabídce; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán,
bude nabídka považována za neúplnou. U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy
podepsán všemi účastníky společné nabídky. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude mj.:
- harmonogram prací, ze kterého bude patrno časové plnění veřejné zakázky
- položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen, k jehož
zpracování uchazeč použije výkaz výměr (slepý rozpočet).
Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhu smlouvy:
- doplnění identifikačních údajů uchazeče
- doplnění termínů plnění (Článek 5. odst. 1. návrhu smlouvy)
- doplnění finančních částek smluvní ceny (Článek 6. odst. 3. návrhu smlouvy)
- doplnění záruční doby (Článek 11. odst. 3. návrhu smlouvy)
- doplnění údajů o oprávněných zástupcích dodavatele (Článek 15. odst. 2. návrhu
smlouvy)
- doplnění údajů u podpisu za dodavatele
- doplnění příloh smlouvy (harmonogram prací, položkový rozpočet).
Uchazeč nesmí upravovat znění jiných ustanovení návrhu smlouvy. Úprava návrhu smlouvy
mimo výše uvedené doplnění je důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím
řízení.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

Výběrem nabídky nevzniká na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce mezi
zadavatelem a vybraným uchazečem právní poměr, zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu
smlouvy dále jednat a upřesnit a upravit její konečné znění.
Záruka za jakost díla poskytovaná uchazečem (dodavatelem) bude v délce minimálně 48
měsíců, přičemž záruční doba počne běžet dnem vyhotovení a předání řádného díla bez vad a
nedodělků zadavateli.
Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval část zakázky, spočívající v odstranění
náletových dřevin z bezprostředního okolí kapliček, za pomoci subdodavatele.
V případě, že uvedená část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, musí uchazeč tuto
skutečnost ve své nabídce uvést, včetně uvedení identifikačních údajů subdodavatele. Tím není
dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění veřejné zakázky.
V souladu s ust. § 69 zákona o veřejných zakázkách musí být současně v takovém případě v
nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou
subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy
mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky. Změna subdodavatele
uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč
pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal
splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem,
který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.
Dodavatel (a případní subdodavatelé) je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních
předpisů (např. jako obchodní tajemství).
Dodavatel bude mít povinnost po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat
doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu
finanční kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího
kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli poslední platba.
OBSAH NABÍDKY A JEJÍ ZPRACOVÁNÍ

10.1. Nabídku podá uchazeč v písemné formě v českém jazyce ve formátu A4 nebo složenou do
formátu A4. Nabídka i veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat ručně vepisované opravy ani přepisy.
Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Nabídka,
včetně veškerých příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci
s jednotlivými listy, a to opatřením takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí i
sebepoškození. Použité bezpečnostní prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení.
10.2. Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, včetně návrhu
smlouvy o dílo, musí být podepsána uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče v souladu
se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku.
10.3. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
- krycí list nabídky (vzor v příloze č. 1 této výzvy)
- stručná charakteristika uchazeče z hlediska předmětu jeho činnosti a podnikání
- doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku a v ní obsaženou dokumentaci,
jednat jménem či za uchazeče (originál či úředně ověřená kopie)
- čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu běhu zadávací lhůty (vzor v příloze č. 2 této výzvy)
- doklady k prokázání splnění kvalifikace (vzor v příloze č. 3 a č. 4 této výzvy)
- návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem (příloha č. 7 této výzvy), včetně
položkového rozpočtu (příloha č. 8 této výzvy) a harmonogramu prací
- identifikace subdodavatele, pokud bude uchazeč část veřejné zakázky plnit

-

11.

prostřednictvím subdodavatele (vzor v příloze č. 5 této výzvy)
případné další dokumenty
prohlášení uchazeče o celkovém počtu všech listů v nabídce (vzor v příloze č. 6 této
výzvy).

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

11.1. Lhůta pro podávání nabídek končí dne 24. 3. 2015 ve 12.00 hodin.
11.2. Za datum a čas podání nabídky se považuje datum a čas uvedený na dokladu o předání nabídky
zadavateli.
11.3. Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.
11.4. Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 24. 3.2015 od 12.00 hodin na
Městském úřadě Liběchov.
12.

ZPŮSOB, FORMA A MÍSTO PODÁVÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA

12.1. Uchazeči podávají nabídky doporučeně poštou nebo osobně (v úředních hodinách: pondělí a
středa 8.00 – 17.00 hod. a úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod.) na adresu zadavatele tak, aby
nabídka byla do skončení lhůty pro podávání nabídek doručena zadavateli (rozhodující je
předání zásilky s nabídkou zadavateli, nikoliv její podání na poště).
12.2. Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce opatřené na uzavření razítkem
a podpisem uchazeče. Obálka musí být označena takto:
„Veřejná zakázka
Obnova křížové cesty v Liběchově
NEOTVÍRAT“
12.3. Zadavatel požaduje předložení nabídky v jednom vyhotovení (originálu).
12.4. Zadávací lhůta je 30 dní. Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy
nebo do zrušení zadávacího řízení.
13.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena
bez DPH při zachování komplexnosti zakázky.
14.

OSTATNÍ PODMÍNKY

14.1. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
14.2. Nabídky jednotlivých uchazečů se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást
dokumentace o zadání veřejné zakázky.
14.3. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče. Uchazeč,
který nepodal nabídku, může být subdodavatelem více uchazečů.
14.4. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být personálně ani majetkově propojen ani nesmí být
osobou blízkou se zadavatelem nebo s jiným uchazečem.
14.5. Zadavatel si vyhrazuje právo:
 změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této výzvy a zadávací dokumentace, a to buď na
základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu;
změnu obsahu zadávací dokumentace obsažené v této výzvě zadavatel oznámí všem
uchazečům způsobem, jakým byla zveřejněna tato výzva
 vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy
 odmítnout všechny nabídky a zrušit zadávací řízení v jakémkoli stadiu bez udání důvodu
 oznámit nejvýhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla ze zadávacího

