ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázkách

„Ohnišov – Dopravní automobil”
textová část a podmínky pro zpracování nabídky:
Úvod
adávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazeč v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s vyjímkou § 6 odstavec 1
tohoto zákona. ráva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. odáním nabídky v
zadávacím řízení přijímá uchazeč pln a bez výhrad zadávací podmínky, včetn v ech příloh a případných dodatk k
t mto zadávacím podmínkám. ředpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečliv prostuduje v echny pokyny,
ormuláře, termíny a speci ikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. okud uchazeč neposkytne včas
v echny požadované in ormace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím
podmínkám, m že to mít za d sledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Identifikace zadavatele
Zadavatel:
Název zadavatele: Obec Ohni ov
Sídlo zadavatele: Ohni ov 172, 517 84 Ohni ov
: 00275166
dat. schránka: rdia9d8
Osoba oprávn né jednat jménem zadavatele a kontaktní o oba zadavatele:
Titul, jméno a příjmení: Bc. etra Novotná
Funkce: starostka
Telefon: 724 181 643
E-mail: obec@ohnisov.cz

Předm t veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
“Ohnišov – Dopravní automobil”
Popis předm tu veřejné zakázky:
ředm tem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového dopravního automobilu v provedení ” ” (základním), kate orie
podvozku 1 “pro m stský provoz”, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 k (dále jen DA) pro jednotku sboru
dobrovolných hasič obce Ohni ov, jejímž zřizovatelem je obec Ohni ov. Dodání musí zahrnovat ve keré náklady
spojené s dodávkou do místa pln ní tj. doprava zařízení do místa pln ní, uvedení do provozu, za kolení obsluhy apod.
 Dodaný DA musí být nový, dosud nepoužitý a musí spl ovat ve keré požadavky příslu ných obecn závazných
právních předpis a technických norem.
 Spolu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho kompletní dokumentaci s podrobným návodem
v českém jazyce.
 ři předání vozidla bude předložena certifikace Technického ú tavu požární ochrany (TÚ O) na dopravní
automobil DA –L1Z.
Technická pecifikace předm tu pln ní veřejné zakázky:
Podrobná technická speci ikace výrobku je uvedena v této zadávací dokumentaci a v příloze č. 2 technické podmínky DA.

Technické podmínky pro DA, potvrzené
S
, budou přílohou kupní smlouvy. chazeč není oprávn n m nit
obsah technické speci ikace.
případ , že budou ze strany uchazeče jakýmkoliv zp sobem upraveny zadavatelem
předané technické podmínky, nebude nabídka přijata do hodnocení. Dodané vybavení musí obsahovat v echny
požadované části ve unkčním celku tak, aby zadavatel nemusel provád t žádné dal í kony k zahájení provozu.

Lhůta a mí to realizace zakázky
Termíny pln ní:
Zahájení pln ní veřejné zakázky: od písemné objednávky
Ukon ení pln ní veřejné zakázky: nejdéle do 30.6.2018
Mí to pln ní:
ístem pln ní je obec Ohni ov, kraj Královéhradecký, kam bude zboží vybraným uchazečem dodáno.

Obchodní podmínky v etn platebních podmínek
Obchodní podmínky:
adavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky (příloha č. 4) ve smyslu § 37 odst. 1
písmeno c) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve orm a struktuře
odpovídající návrhu kupní smlouvy. Dodavatel tyto obchodní podmínky pouze doplní o daje nezbytné pro vznik, návrhu
smlouvy (zejména identi ikační daje dodavatele, cenové daje a popřípad jiné daje, které zadavatel požaduje) a takto
dopln né obchodní podmínky předloží jako sv j návrh smlouvy. Účastník předloží k návrhu smlouvy přílohu č. 2 D
Technické podmínky pro DA potvrzené
S
.
Závazno t obchodních podmínek:
Obchodní podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce
musí respektovat vymezené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s
obchodními podmínkami. Dopl ování jiných ustanovení, vynechání či jakákoliv zm na obchodních podmínek, s
výjimkou požadovaných dopln ní, jsou nepřípustné.
Platební podmínky:
latební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. okud zadávací dokumentace výslovn neumož uje
uchazeči předložit návrh výhodn j ích platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky
respektovat.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena:
ředpokládaná cena zakázky je: 1.250.000 K

DPH

Nabídková cena bude pokrývat kompletní dodávku zboží, jak je popsána v zadávací dokumentaci a kupní smlouv .
Celková nabídková cena e určí ná ledujícím zp sobem:
 chazeč stanoví nabídkovou cenu za celé pln ní veřejné zakázky.
 Nabídková cena musí obsahovat ve keré oprávn né náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci dodávky a
zisk uchazeče.
 ena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v dob určené pro realizaci
zakázky.
 Nabídková cena bude stanovena jako „nejvý e přípustná“.
 Nabídková cena bude uvedena v
K v následujícím člen ní: nabídková cena bez D , samostatn D
(sazba
DPH 21 %) a nabídková cena včetn D .
 chazeč je povinen doplnit nabídkovou cenu do závazného návrhu smlouvy (příloha č. 4) na pln ní veřejné
zakázky a do krycího listu (příloha č. 1), jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.

echny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
 adavatel i ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost navý ení nabídkové ceny v pr b hu trvání smlouvy
v případ zvý ení zákonem stanovené sazby dan z přidané hodnoty.
tomto případ bude nabídková cena
upravena podle vý e sazeb D
platných v den zdanitelného pln ní dodatkem ke smlouv .

Jiné údaje a požadavky pro realizace veřejné zakázky
Ob ah jiných požadavků:
Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky j ou takové požadavky, které zadavatel tanoví jako další závazné a
jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky.
Zadavatel požaduje, aby nabízený dopravní automobil obsahoval tyto prvky výbavy:
 řední a zadní parkovací senzory
 ý kov nastavitelný volant a sedadlo řidiče
 Bluetooth připojení mobilního tele onu inte rovaný do audiosoustavy vozidla
 Asistent rozjezdu do svahu
Financování:
Tato veřejná zakázka se uchází o spolu inancování z prostředk státního rozpočtu - z dotace
Královéhradeckého kraje.

a z prostředk

Požadavky zadavatele na sou innost při kontrole a archivaci:
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o inanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolup sobit při výkonu inanční
kontroly.

Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace
p sobilým a kvali ikovaným pro pln ní této veřejné zakázky je dodavatel, který:
 splní základní zp sobilost podle § 74 a 75 zákona
 splní pro esní zp sobilost podle § 77 zákona
Prokazování kvalifikace v rámci veřejné zakázky malého roz ahu:
souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel u veřejné zakázky malého rozsahu spln ní
požadovaných doklad o kvali ikaci v nabídkách předložením příslu ných doklad v prosté kopii, přičemž v echny
požadované doklady k prokázání kvali ikace m že dodavatel nahradit e tným prohlášením (příloha č. 5).
ybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle ustanovení § 124 zákona, bude vyzván podle ustanovení
§ 122 odst. 3 zákona, k předložení ori inál nebo ov řených kopií doklad o jeho kvali ikaci (pokud je již zadavatel
nebude mít k dispozici), doklad a in ormací podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona, bude-li vybraný
dodavatel právnickou osobou. Doklady prokazující základní zp sobilost, dle § 74 a pro esní zp sobilost podle § 77 odst. 1
zákona, musí prokazovat spln ní požadovaného kritéria zp sobilosti nejpozd ji v dob 3 m síc přede dnem podání
nabídky.
Prokázání kvalifikace pro třednictvím jiných o ob (§ 83 zákona):
souladu s § 83 zákona dodavatel m že prokázat určitou část technické kvali ikace nebo pro esní zp sobilosti s
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případ povinen zadavateli předložit:
 doklady prokazující spln ní pro esní zp sobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou
 doklady prokazující spln ní chyb jící části kvali ikace prostřednictvím jiné osoby
 doklady o spln ní základní zp sobilosti podle § 74 jinou osobou
 písemný závazek jiné osoby k poskytnutí pln ní určeného k pln ní veřejné zakázky nebo k poskytnutí v cí nebo
práv, s nimiž bude dodavatel oprávn n disponovat v rámci pln ní veřejné zakázky, a to alespo v takovém
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvali ikaci za dodavatele.
Prokázání kvalifikace v případ spole né ú asti dodavatelů:
případ společné časti dodavatel prokazuje základní zp sobilost a pro esní zp sobilost podle § 77 odst. 1 každý
dodavatel samostatn .
Prokázání kvalifikace zí kané v zahrani í:
případ , že byla kvali ikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu zem , ve které
byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Tento doklad bude do nabídky předložen s překladem do českého
jazyka (nemusí být ředn ov řený překlad). Pokud má v ak zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, bude vyžadovat

předložení ředn ov řeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalc
tlumočník .
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzd lání v latinském jazyce není třeba překládat.

a

Základní způ obilo t dle § 74:
p sobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocn odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 4 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu zem sídla dodavatele k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v eské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný da ový nedoplatek,
c) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
poji t ní,
d) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
a přísp vku na státní politiku zam stnanosti,
e) je v likvidaci, proti n muž bylo vydáno rozhodnutí o padku, v či n muž byla nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu zem sídla dodavatele.
Účastník do nabídky vloží e tné prohlášení (příloha . 5) nebo doklady v prostých kopiích:







výpis z evidence ejstříku trest ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
potvrzení příslu ného inančního řadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
písemné čestné prohlá ení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
písemné čestné prohlá ení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
potvrzení příslu né okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlá ení v případ , že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profe ní zp obilo t dle § 77:
Dodavatel prokazuje spln ní pro esní zp sobilosti stanovené v § 77 odst. 1 zákona v souladu s § 86 odst. 5 zákona
předložením prostých kopií:
 podle § 77 odst. 1 zákona - výpi z obchodního rej tříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
 podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávn ní k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předm tu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávn ní vyžadují.
 Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávn ní k podnikání předloží výpi ze živno ten kého rej tříku (§ 10
odst. 3 zák. č. 455/1 1 Sb., o živnostenském podnikání v platném zn ní), nebo živnostenský list (popřípad listy)
v rozsahu odpovídajícím předm tu pln ní veřejné zakázky, a to na předm t podnikání „ prostředkování obchodu
a služeb nebo elkoobchod a maloobchod“.
Účastník je oprávn n předložit i jiné doklady k prokázání pro esní zp sobilosti, ze kterých bude patrné, že je oprávn n
vykonávat na zemí
vý e speci ikovanou činnost, umož uje-li to zvlá tní právní předpis.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka uchazeče:
od pojmem nabídka se rozumí daje nebo doklady, které dodavatel podal písemn zadavateli na základ zadávací
dokumentace.
Nabídka a ve keré ostatní doklady a daje budou uvedeny v českém jazyce. e keré doklady či prohlá ení, u nichž je
vyžadován podpis častníka, musí být podepsány osobou oprávn nou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z
Obchodního rejstříku, popřípad statutárním or ánem zmocn nou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Lhůta pro podání nabídky:
Nabídku m že uchazeč doručit osobn do podatelny zadavatele nebo doporučen po tou na adresu zadavatele. V případ
podání po tou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky v sídle zadavatele na adrese Ohni ov
172. Osobní podání je možné uskutečnit pouze v sídle zadavatele Ohni ov 172 v pracovní dny pond lí od 8:00 do 12:00 a
od 13:00 do 18:00 hodin, ve středu od 13:00 do 17:00 hodin.

Nabídka musí být doručena zadavateli nejpozd ji 18.4.2018 do 17:00 hodin.
Otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 18.4.2018 v 17:15 hodin v sidle zadavatele. Otevírání obálek je neveřejné.
Podání nabídky a dokumentace uchazeče:
Nabídka i dokumentace uchazeče bude předložena v jednom originále v písemné orm v uzavřené obálce označené
“Veřejná zakázka: Ohnišov – Dopravní automobil - Neotvírat!”.
Zabezpe ení dokumentace uchaze e a nabídky:
adavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním
nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečet n, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného poru ení
provázání nebylo možno žádný list voln vyjmout.
Způsob ozna ení jednotlivých li tů:
ro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování v ech list nabídky pořadovými čísly vzestupnou,
nepřeru enou číselnou řadou. Úřední doklady, listy a vkládané díly odd lující jednotlivé části číslovány být nemusí.
Ob ah nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
 ypln ný ormulář "Krycí li t nabídky" (příloha č. 1) obsahující identi ikační daje dodavatele, opatřený razítkem
a podpisem oprávn né osoby (osob) dodavatele v souladu se zp sobem podepisování uvedeným ve výpise z
Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocn ným k tomuto konu podle právních předpis (plná moc pak musí
být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
 Návrh kupní mlouvy (příloha č. 4) – návrh smlouvy mu í být podep án osobou oprávn nou za dodavatele jednat
a podepisovat v souladu se zp sobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípad
zmocn ncem dodavatele, a opatřen otiskem razítka, a musí být v souladu s obchodními podmínkami
předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
 Prohlášení o pln ní technických podmínek na dopravní automobil chválených HZS. (příloha č. 3)
 Doklady prokazující pln ní profe ní způ obilo ti podle § 77 zákona (výpis z O a ŽL)
 Doklady prokazující základní kvalifikaci dodavatele - e tné prohlášení dodavatele (příloha č. 5), z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel spl uje kvali ikační předpoklady požadované zadavatelem, případn prosté
kopie doklad k prokázání kvali ikace.
len ní nabídky podané spole n více dodavateli:
případ , že nabídku podává společn více dodavatel , pak nabídka musí být člen na shodn s předchozími požadavky s
tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi častníky společné nabídky. Doklady, kterými častníci
společné nabídky prokazují kvali ikaci, pak budou řazeny vždy kompletn pro prvního častníka společné nabídky, pak
následn pro druhého častníka společné nabídky až po posledního častníka společné nabídky.

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že nabídka bude doručena ve více než jednom obalu (např. balík či druhá obálka), je
povinností dodavatele řádně označit vždy také vnější obal, ve kterém je nabídka doručována. Při
nesplnění této povinnosti se dodavatel vystavuje riziku, že nabídka nebude v čas rozpoznána a
zařazena do výběrového řízení.

O tatní podmínky zadávacího řízení
Varianty nabídek:
souladu s § 102 zákona zadavatel nepřipou tí varianty nabídek.
Zadávání á ti veřejných zakázek:

adavatel nepřipou tí rozd lení veřejné zakázky na části.
Po kytnutí ji toty podle § 41 zákona:
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zaji t ní spln ní svých povinností vyplývajících z časti v zadávacím řízení
poskytli jistotu dle § 41 zákona.
Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu zájemce.
adavatel předložené nabídky nevrací, nechává si je jako doklad o pr b hu zadávacího řízení.
adavatel má právo zru it zadávací řízení nebo ve keré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení d vod .
adavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
adavatel má právo ov řovat a upřes ovat daje uvedené v nabídkách.

Způ ob hodnocení nabídek
rámci hodnocení nabídek dle § 11 zákona budou použity in ormace a daje, které jsou předm tem hodnocení, uvedené
v návrhu smlouvy častníka zadávacího řízení. ákladním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Tato
ekonomická výhodnost nabídky má v tomto výb rovém řízení pouze jediné kritérium, kterým je nejniž í celková
nabídková cena.
Hodnocení bude provedeno ná ledujícím způ obem:
A. Nabídková cena ........................................................................................................ váha 100 %
Účastník zadávacího řízení uvede daje, které jsou předm tem hodnocení, do návrhu Smlouvy. Účastník
zadávacího řízení není oprávn n podmínit jím navrhované daje, které jsou předm tem hodnocení, dal í
podmínkou. odmín ní nebo uvedení n kolika rozdílných hodnot je d vodem pro vyloučení častníka zadávacího
řízení ze zadávacího řízení. Obdobn bude zadavatel postupovat v případ , že dojde k uvedení hodnoty, která je
předm tem hodnocení, v jiné veličin či orm než zadavatel stanovil.

Prohlídka mí ta pln ní
Or anizovaná prohlídka místa pln ní se vzhledem k charekteru zakázky nekoná.

Zadávací dokumentace
Ob ah zadávací dokumentace:
adávací dokumentaci tvoří ve keré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Součástí zadávací dokumentace
jsou:
 příloha č. 1 krycí list
 příloha č. 2 technické podmínky
 příloha č. 3 prohlá ení o pln ní T
 příloha č. 4 návrh smlouvy
 příloha č. 5 prohlá ení kvali ikační předpodklady
Vysv tlení zadávací dokumentace § 54 od t. 5:
Dodavatel je oprávn n po zadavateli požadovat vysv tlení zadávací dokumentace. Žádost o vysv tlení musí být doručena
písemn (elektronicky nebo po tou) na adresu osoby pov řené zastupováním zadavatele:
Bc. etra Novotná, Ohni ov 172, 517 84 Ohni ov, starostka@ohnisov.cz
adavatel není povinen vysv tlení poskytnout, pokud není žádost o vysv tlení doučena včas, a to alespo 5 pracovních
dn před uplynutím lh ty podle § 98 odst. 1 zákona. okud zadavatel na žádost o vysv tlení, která není doručena včas,
vysv tlení poskytne, nemusí dodržet lh ty podle § 8 odst. 1 zákona.
adavatel m že poskytnout vysv tlení, zm nu nebo dopln ní zadávací dokumentace bez předchozí žádosti. ysv tlení
zadávací dokumentace zadavatel uveřejní v souladu s § 54 odst. 5 nejmén 4 pracovní dny před skončením lh ty pro
podání nabídek.

rámci dodržení principu rovného zacházení se v emi dodavateli nem že být vysv tlení zadávací dokumentace
poskytováno tele onicky.
okud dodavatel sd lí zástupci zadavatele e-mailovou adresu, budou mu žádosti včetn vysv tlení zadávací dokumentace
zaslány elektronicky na tuto adresu. a řádnost a plnost adresy odpovídá dodavatel.
adávací dokumentace včetn v ech příloh je k dispozici na vyžádání u zadavatele v elektronické podob

Zadávací lhůta
14.1. adávací lh tou je lh ta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. adávací lh ta začíná b žet
okamžikem skončení lh ty pro podání nabídek. Zadavatel tanovuje zadávací lhůtu v délce 90 kalendářních dnů.
adávací lh tu stanovil zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předm t veřejné zakázky.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Pí emná forma tyku:
e keré kony zadavatele v či dodavatel m nebo
písemnou ormu.

kony dodavatel

v či zadavateli v zadávacím řízení musí mít

Doručování pí emno tí:
ísemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících zp sob :
 osobn
 po tou (nejlépe doporučeným dopisem)
 kurýrní službou
 elektronickými prostředky (např. email)
 prostřednictvím datové schránky
a okamžik doručení se v případ doručování elektronickými prostředky (např. email) nebo jiným zp sobem (např.
axem) považuje den a hodina doručení elektronické nebo axové zprávy, je-li do tří pracovních dn potvrzena písemn .
případ osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele po tovní licence nebo doručení kurýrní službou se za
okamžik doručení považuje yzické převzetí písemnosti adresátem.
Doru ování pí emno tí ú a tníkům spole né nabídky:
odává-li nabídku více dodavatel společn , jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností
zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal v em častník m společné nabídky.
adavatel má v ak právo odeslat písemnost i každému častníku společné nabídky samostatn .
Doručování pro třednictvím profilu zadavatele:
Uveřejn ní oznámení o vyloučení úča tníka a o výb ru dodavatele
adavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejn ní oznámení o vyloučení častníka
zadávacího řízení a oznámení o výb ru dodavatele na pro ilu zadavatele.
takovém případ se oznámení považují za doručená v em častník m zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejn ní
na profilu zadavatele.
Zrušení zadávacího řízení
ru ení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. okud zadavatel zru í zadávací řízení,
nevzniká dodavatel m v či zadavateli jakýkoliv nárok.

V Ohni ov dne 29.3.2018
Bc. etra Novotná, starostka

