Tento dokument slouží jako informativní materiál pro
potřeby zadavatelů zakázek, a to zejména zakázek malého
rozsahu (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a
zakázek zadávaných mimo režim tohoto zákona.

Pozn.:
-

Černé písmo je již předvyplněná část pro potřeby zadavatelů a objeví se v samotném
textu Výzvy.
Červené písmo kurzívou slouží jako informace pro zadavatele, jak postupovat, a tyto
informace nejsou určeny ke zveřejnění ve Výzvě.
Ve žlutém rámečku jsou stanoveny varianty jednotlivých postupů
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Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující zakázky
nebo
veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Tato zakázka je zadávána v souladu s přílohou č. 2 Příručky pro žadatele - Pravidla pro
výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“).

1) Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
2) Název projektu a zakázky:
3) Předmět a popis zakázky:
4) Dobu a místo realizace zakázky:
Předpokládaná doba realizace zakázky je od dd.mm 20.. do dd.mm 20..
Místem plnění zakázky je …………..
5) Zadávací dokumentace
- Zadávací dokumentace je součástí výzvy (doporučujeme), nebo
- Zadávací dokumentace je ke stažení na …………………,nebo
- Žádost o zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručena nejpozději dne ……
2009.
Zadávací
dokumentace
bude
k vyzvednutí
u
zadavatele
na
…………………………. nebo bude na žádost dodavatele zaslána elektronickou
poštou s následným potvrzením doručení ze strany uchazeče (zejména v sídle
zadavatele a zároveň na žádost elektronicky)
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6) Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku na služby/ dodávky/ stavební práce.
Nutné stanovit podle toho, které plnění je převažující
7) Lhůta a místo podání nabídek a prokázání kvalifikace:
a) Lhůta pro podání nabídek
Nabídky lze podávat do dd.mm.20… - Vždy minimálně ve lhůtách stanovených pro
jednotlivá řízení - viz. článek D body 1-3 PVD.
Veškeré lhůty běží vždy až ode dne následujícího po rozhodné události.
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

b) Místo pro podání nabídek
Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou v sídle zadavatele (nebo v sídle
osoby pověřené výkonem zadavatelských činností1).
Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, která bude
doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem
„Neotevírat“.
8) Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele je pan/paní ………………………, linka …………..,
email…………….
9) Zadávací lhůta:
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu …………… doporučeno 3 měsíců od
podání nabídky.
10) Kvalifikační kritéria a způsob jejich prokázání:
Zadavatel je povinen stanovit kvalifikační kritéria a způsob prokázání splnění těchto
kvalifikačních kritérií (to vše v souladu s §50 - §56 ZVZ).
Rozsah požadovaných kvalifikačních kritérií musí bezprostředně souviset s předmětem
zakázky a nesmí být ve zřejmém nepoměru k plnění zakázky. (Nelze stanovovat
zřetelně nepřiměřené kvalifikační předpoklady, které účelově vedou k omezení okruhu
potenciálních dodavatelů).

1

Externí subjekt pověřený realizací VŘ, zejm. na základě mandátní smlouvy.
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V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím
subdodavatele2, je povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude
obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace
subdodavatelem.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem
vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
11) Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu zakázky, a to o vždy v souladu článkem B
body 3,5,6 PVD.
12) Způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře: cena
bez DPH, DPH a cena s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být
stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
V případě, že se předmět zakázky sestává z více plnění, tak:
Dodavatel je povinen stanovit cenu pro jednotlivá plnění uvedená dle bodu ………..
(odkaz na příslušný bod Výzvy) této Výzvy.
Cena či její části musí být vždy vázány na konkrétní plnění a nikoliv na:
-

Paušální úhrady (s výjimkou odůvodněných případů) bez doloženého výkonu
činností, jež jsou předmětem úhrady způsobilých výdajů.
Tzv. success fee.

13) Variantní řešení:
Zadavatel připouští/nepřipouští varianty nabídek.
14) Hodnoticí kritéria:
Zadavatel stanoví, zda je hodnoticím kritériem:
a) Nejnižší nabídková cena (viz. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ)
Jediným hodnoticím kritériem je nabídková cena.
b) Ekonomická výhodnost nabídky (viz. § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ)
Zadavatel je povinen uvést jednotlivá dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhy s tím, že
jedním z těchto kritérií musí být vždy cena, a to kritérium s nejvyšší vahou.
2

Dodavatel nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být
subdodavatelem více dodavatelů. V případě porušení této podmínky bude tento dodavatel vyřazen.
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Hodnotící kritéria jsou:
Kritérium
1.

váha

Nabídková cena

2.
x.
Pozn. Zadavatel stanoví libovolný počet hodnoticích kritérií. ŘO doporučuje stanovit
kritéria tak, aby je byl zadavatel schopen jednoznačně hodnotit. Též je nutné, aby bylo
zřejmé (zejména případným potenciálním dodavatelům), co a jak se bude v daném
kritériu hodnotit.
Hodnoticím kritériem nesmí být ekonomické, finanční či technické kvalifikační
předpoklady (např. reference).
15) Zakázka není zadávána podle zákona ZVZ a to v souladu s ust. § 18 odst.3 ZVZ.
16) Jazyk nabídky:
Nabídka bude podána v českém jazyce.
17) Návrh smlouvy:
Součástí nabídky uchazeče musí být i návrh smlouvy o dílo/……….
Smluvní podmínky
Doporučené:
a) Na veškerých výstupech zakázky musejí být obsaženy prvky publicity, a to
v následujícím rozsahu.
b) Zadavatel je oprávněn nerealizovat plnění či jeho část za předpokladu, že výdaje
na toto plnění budou prohlášeny za nezpůsobilé k podpoře z OP VaVpI, případně
nebude vůbec dotace z OP VaVpI poskytnuta.
Zadavatel může stanovit i další smluvní podmínky. Nesmí však být nediskriminační bez
zjevného vztahu k předmětnému plnění. Je i možno aby zadavatel vytvořil návrh
smlouvy, ke kterému se případný dodavatel připojí.
18) Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat
ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů
předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden
subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.
19) Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za
předpokladu, že:
a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval (např.
zadavateli nebudou přiznány prostředky z OP VaVpI na výdaje spojené se
zakázkou),

Stránka 5

b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo
c) dodavatel obdrží nabídku jen od jediného dodavatele.

V …………….. dne …………

……………………………

Výzva k podání nabídek musí být vždy
podepsána
zadavatelem
nebo
osobou
oprávněnou
jednat
jménem
zadavatele.
K podpisu musí být vždy připojeno jméno této
osoby a firma/název zadavatele.
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