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1. Základní identifikační údaje o zadavateli a zakázce:
1.1

Zadavatel:
DDÚ, základní škola a školní jídelna, Praha 4, U Michelského lesa 222
IČ 48134333,
zastoupený ředitelem PaedDr. Ivanem Kašpaříkem
Sídlo:U Michelského lesa 222, 140 00 Praha 4 - Michle
tel. spojení: 241721042, mobil: 737 524 186 fax: 241728988
e-mail: ddu.praha@volny.cz

1.2

Pověřená osoba:
ADLATUS spol. s r.o. Žižkova tř. 12, 371 22 České Budějovice
IČ 14501929, DIČ CZ 145 01929 zastoupená ředitelem společnosti p. Ladislavem
Kukačkou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 398
Sídlo: Žižkova tř. 12, 371 22 České Budějovice
Tel. 386 353 176, fax 386 353 231
e-mail: adlatuscbb@seznam.cz
Kontaktní pracovník pověřené osoby pro věci organizační:
Ladislav Kukačka tel.: 386 353 176, fax: 386 353 231, mobil 775 737 397
Kontaktní osoba pověřené osoby pro věci technické:
Ing. František Šmajcl tel.: 386 353 176, fax: 386 353 231, mobil 607 524 686

1.3

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávku

1.4

Název veřejné zakázky „DDÚ U Michelského lesa – Výstavba a dostavba DDÚ
dodávka vybavení“

1.5

Místo dodávky: Městská část Praha 4 – Michle, ulice U Michelského lesa
Katastrální území Michle, p.p.č. 3160, 3161

2. Vymezení veřejné zakázky:
Předmětem plnění je dodávka, doprava a montáž vnitřního vybavení dokončované stavby
„DDÚ U Michelského lesa - výstavba a dostavba DDÚ“ s následujícím rozsahem prací:
1.1. Postupné vybavování jednotlivých místností a provozů koordinované v návaznosti
na postup dokončování stavby podle potřeb zadavatele (postup stěhování zhruba
v pořadí - izolace, vedoucí kuchyně, 2.podlaží, 3.podlaží, přízemí – vstup, zbytek
internátu, prádelna bude s vybraným uchazečem upřesněn před započetím prací a
schválený harmonogram bude součástí smlouvy o dodávce).
1.2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, doprava a montáž vnitřního vybavení
dokončované stavby „DDÚ U Michelského lesa – Výstavba a dostavba DDÚ“.
Podrobnější specifikace a požadavky na technické parametry dodávky jsou uvedeny
v přílohách této zadávací dokumentace.
1.3. Uvedené technické parametry, jakostní a funkční požadavky v této zadávací
dokumentaci jsou považovány za minimální a nabízená dodávka je musí splnit.
3

1.4. Splnění těchto parametrů a požadavků musí uchazeč v nabídce deklarovat a u
jednotlivých položek jejich splnění uvést. Současně uvede výrobce nabízeného zboží
včetně jeho základních technických parametrů prokazujících splnění všech
požadavků dle ZD.
1.5. Veškeré součásti dodávky musí splňovat české případně evropské normy a zákonné
předpisy.
1.6. Pokud se u jednotlivých položek objevují odkazy či specifikace na konkrétní
výrobce, jejich označení výrobků nebo obchodních materiálů, jsou tato použita
pouze jako upřesnění minimálních parametrů a požadavků na jednotlivé části
dodávky.
1.7. Zatřídění dodávky podle CPV: Hlavní předměty: 39 00 00 00-2, 39 14 30 00-6
Další předměty: 32 30 00 00-6, 43 71 60 00-8
2.

Předpokládaný rozsah dodávky činí cca 3,5 mil. Kč bez DPH.

3. Specifikace souvisejících činností a prací, které jsou součástí dodávky:
3.1 Zpřesnění řešení vybavení jednotlivých místností pomocí zpracování návrhu ve
3D včetně barevného provedení. U atypů – kusů vyráběných na míru, doměření
skutečného provedení stavby před vlastní výrobou a zpřesnění vertikálního a
horizontálního členění (rozmístění polic, šuplíků apod.)
3. 2 Záruční a pozáruční servis
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky (dále jen VZ)
3.1 Zahájení plnění
Zadavatel požaduje zahájení plnění VZ nejpozději do 2 týdnů po podpisu smlouvy o
dodávce s vybraným uchazečem. Zadavatel přepokládá zahájení plnění v lednu 2009.
3.2 Termín dokončení plnění
Zadavatel požaduje dokončení plnění VZ nejpozději do 31.5.2009. Do tohoto
termínu budou všechny části dodávky předány zadavateli vč. všech dokladů prosty
vad a nedodělků. Nejpozději k tomuto datu vystaví dodavatel konečnou fakturu.
3.3 Místo plnění
Areál DDÚ, U Michelského lesa 222, Praha 4 – Michle, pozemky p.č.3160 a 3161,
k.ú. Michle.
4. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů (§53 až 56 ZVZ)
4.1 Uchazeč ve své nabídce prokáže základní kvalifikační předpoklady podle §53 odst. 1
ZVZ s ohledem na skutečnost, že se jedná o podlimitní zakázku, může je prokázat
v souladu s §62 odst. 2 ZVZ čestnými prohlášeními.
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle §54 ZVZ prokáže v nabídce uchazeč
doložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a to v originále či úředně
ověřené kopii ne starší 90 dnů (vztaženo k poslednímu dni lhůty pro podání
nabídky).
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b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to v originále či v úředně ověřené kopii.
4.3 Ekonomické a finační kvalifikační předpoklady podle § 55 odst.1 ZVZ uchazeč
prokáže pokud v nabídce doloží:
a) Ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 3 mil. Kč.
b) Údaje o celkovém obratu uchazeče a celkovém ročním obratu za obdobné
dodávky v předchozích dvou letech. Požadovaný kvalifikační předpoklad
uchazeč splní pokud dosáhl v za poslední dvě účetní období minimálního obratu
ve výši 6 mil Kč (bez DPH). Tyto údaje budou doloženy prohlášením a výkazy
zisku a ztrát, jejichž pravdivost bude potvrzena podpisem statutárního zástupce.
4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle §56 odst. 3 ZVZ uchazeč prokáže pokud
v nabídce doloží:
a) seznam min. 3 nejvýznamnějších dodávek obdobného charakteru v posledních
třech letech, každou v min. finančním objemu 2 mil Kč (bez DPH). Za obdobný
charakter je považována dodávka vnitřního vybavení. K seznamu uchazeč přiloží
informace s názvem zakázky, jejího objemu, doby plnění a kontakt na
objednatele.
b) Čestné prohlášení, že veškeré nabízené prvky dodávky splňují požadavky dle
zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých předpisů, v platném znění.
5. Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky:
5.1 Zadavatel požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky takto:
Část 1 Identifikační údaje uchazeče s uvedením statutárního orgánu nebo osob a
s uvedením kontaktní osoby pověřené k případným dalším jednáním se
zadavatelem, telefonní a faxové spojení popř. spojení elektronickou poštou.
Část 2 Doklady prokazující plnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. Doklady
budou seřazeny tak, jak jsou uvedeny a požadovány v odstavci 4 této zadávací
dokumentace.
Část 3 Základní technický popis případně zobrazení veškerého dodávaného zboží, ze
kterého bude patrný obchodní název výrobku a výrobce, technické parametry
prokazující splnění všech požadavků dle této zadávací dokumentace.
Část 4 Cenová nabídka zpracovaná podle požadavků uvedených v odstavci 6 této
zadávací dokumentace.
Část 5 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče se
zapracovanými obchodními a technickými podmínkami uvedenými v odst. 7 a
8 této zadávací dokumentace.
Část 6 Prohlášení uchazeče podle §68 odst. 2 ZVZ.
Část 7 Ostatní informace a údaje uchazeče.
5.2 Nabídka bude zpracována v písemné formě v jazyce českém ve dvou vyhotoveních a
podepsána statutárním zástupcem uchazeče – nejsou li požadované doklady vydány
v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého
jazyka.
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5.3 Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy pečetí s podpisem
statutárního zástupce.
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky:
6.1 Celková nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v členění cena bez DPH,
DPH a celková cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých .
6.2 Celková nabídková cena musí být stanovena na celý rozsah veřejné zakázky po celou
dobu realizace díla a uvedena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu je možno
překročit jen za podmínek uvedených v odstavci 7.5) těchto soutěžních podmínek.
6.3 Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu prvků dodávky, přičemž
musí být oceněny všechny jeho položky.
7. Obchodní podmínky
7.1 Smlouva o dodávce
7.1.1 Uchazeč je povinen doložit do nabídky návrh smlouvy o dodávce, který musí
obsahovat veškeré a obchodní podmínky uvedené zadavatelem v této dokumentaci.
Nebudou – li tyto podmínky uchazečem do smlouvy zapracovány, bude to
považováno jako nesplnění soutěžních podmínek a uchazeč bude z další účasti na
zadávaní veřejné zakázky vyloučen.
7.1.2 Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů,
vztahujících se k dané zakázce a musí obsahovat nejen veškeré podmínky, za nichž
uchazeč dodávku nabízí, ale i veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené
v této zadávací dokumentaci.
7.1.3 Návrh smlouvy musí být podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.
7.2

Platební podmínky:
7.2.1

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

7.2.2 Provedené práce budou hrazeny v dohodnutém režimu vždy na základě
příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným dodavatelem ve
smyslu, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění
na rozsah části realizované dodávky.
7.2.3 Fakturace bude dělena podle charakteru finančních prostředků na investiční
(součást stavby) a neinvestiční (vybavení).
7.2.4 Splatnost dokladu bude 31 dnů po předání zadavateli.
7.2.5 Dodavatel bude vystavovat faktury max. do výše 90 % smluvní ceny.
Zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno zadavatelem až na základě
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předání a převzetí celé dodávky a po odstranění veškerých vad a nedodělků
uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dodávky.
7.3 Zadavatel poskytne potřebnou součinnost v průběhu realizace dodávky na požádání
dodavatele a svá stanoviska sdělí dodavateli ve lhůtě do 5 kalendářních dnů.
7.4 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci
veřejné zakázky včetně případných zaškolení obsluhy, nezbytných revizí, atestů
apod.
7.5 Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel připouští možnost překročení nabídkové ceny při splnění některé z těchto
podmínek:
7.5.1 Z důvodů změny předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou
předmětem této veřejné zakázky.
7.5.2 Pokud dojde ke změně obecně závazných předpisů a tyto změny mají vliv na cenu
díla. Vliv změn obecně závazných předpisů na cenu díla musí dodavatel
prokazatelně doložit.
7.5.3 V průběhu realizace díla dojde k rozšíření předmětu veřejné zakázky z důvodů na
straně zadavatele proti vymezení předmětu veřejné zakázky v odst. 2) těchto
podmínek zadání veřejné zakázky.
Všechny důvody pro překročení nabídkové ceny je dodavatel povinen prokázat a se
zadavatelem předem projednat.
7.7 Ostatní obchodní podmínky
7.7.1

Nejpozději při předání zboží zadavateli, doloží vybraný dodavatel doklady
prokazující shodu nabízených výrobků případně další doklady dosvědčující, že
jsou u nabízené dodávky dodržovány požadované technické specifikace a normy.

7.7.2

Požadovaná min. záruční doba je 2 roky, u elektrospotřebičů a dalších výrobků
dle záruk poskytovaných výrobci.

7.7.3

Změny v rozsahu plnění je možné provádět pouze na základě písemného
požadavku zadavatele.

7.7.4

Zadavatel je oprávněn požadovat změny rozsahu nebo kvality díla v průběhu jeho
realizace. V případě, že by takové změny mohly mít dopad na smluvní ujednání,
je dodavatel povinen zadavatele na tuto skutečnost před zahájením realizace
těchto změn písemně upozornit.

7.7.5

Zadavatel může zastavit proplácení dílčích daňových dokladů v případě, že
dodavatel nebude dodávat zboží a provádět práce v kvalitě odpovídající platným
normám a předpisům nebo obvyklé pro daný druh zboží a prací. Financování bude
obnoveno po provedených opravách odsouhlasených zadavatelem.
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7.7.6

Dodavatel se zavazuje připravit a předložit zadavateli ke schválení vzorky
materiálů, které si zadavatel vyžádá a to v dostatečném předstihu. Zadavatel má
právo odmítnout kterýkoliv předložený vzorek, v takovém případě je dodavatel
povinen předložit nový vzorek. Zadavatel sdělí své stanovisko vždy nejpozději do
3 pracovních dnů po předložení vzorku.

7.7.7

Při dodávce bude dodavatel postupovat tak, aby nevznikly žádné materiální nebo
morální škody zadavateli nebo třetím osobám. Za případné vzniklé škody nese
plnou odpovědnost, a to i v případě, že je způsobila činnost jeho případných
subdodavatelů. Zadavatel nenese za výše uvedené škody žádnou odpovědnost.

7.7.8

Jednotlivé kusy dodávky, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo
jsou v rozporu se smlouvou, musí dodavatel na vlastní náklady nahradit
bezvadnými.

7.7.9

Zadavatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah
dodávky či dodávku přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením.
V případě, že zadavatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků
tato práva použít, nemá dodavatel vůči zadavateli žádné, ani finanční nároky,
plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení dodávky, vyjma
úhrady za její provedenou část k datu přerušení či ukončení dodávky ve 100%
výši včetně nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený
materiál se v tomto případě stává majetkem zadavatele.

7.7.10 Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení dodavatele, že předmět
dodávka je připravena k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí
dodavatel písemně zadavateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením
přejímacího řízení. Navrhovaný termín je zadavatel povinen neprodleně potvrdit
nebo dohodnout s dodavatelem jiný termín předání a převzetí dodávky, nejdéle
však do 5 kalendářních dnů po termínu navrhovaném dodavatelem.
7.7.11 Při přejímacím řízení předá dodavatel zadavateli nezbytné doklady a dokumenty
zejména:
- revize, doklady o zkouškách, návody k obsluze a údržbě
- záruční listy zařízení na něž se vztahuje jiná záruční doba než je uvedená ve smlouvě
o dodávce
7.7.12 Dodavatel odpovídá za vady dodávky v délce min. 24 měsíců. Záruční doba
počíná okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky oběma
smluvními stranami. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů
poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.
7.7.13 Žádá-li zadavatel odstranění vad v záruční lhůtě, je dodavatel povinen nastoupit
na odstranění reklamovaných vad v záruční době do 10 kalendářních dnů.
7.7.14 Zadavatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Dodavatel je povinen
neprodleně po obdržení reklamace a prověření charakteru závady na místě sdělit
zadavateli, zda reklamaci vady uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat.
Zároveň sdělí zadavateli termín odstranění vady.
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7.7.15 V případě opravy nebo výměny vadných částí prvků dodávky se záruční lhůta
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné
závady provozováno.
7.7.16 V případě, že dodavatel nenastoupí na odstranění vady, na níž se vztahuje záruka,
ve lhůtě uvedené v odst. 7.7.13 nebo neodstraní vadu v dohodnuté lhůtě je
zadavatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady dodavatele, pokud
nebude dodavatel reagovat na upozornění zadavatel na tuto skutečnost do tří
kalendářních dnů ode dne doručení tohoto upozornění. Využitím tohoto opatření
není dotčena záruka na dílo.
7.7.17 Za prodlení s termínem dokončení dodávky včetně odstranění vad a nedodělků je
dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každý den prodlení.
7.7.18 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou. Odstoupit od smlouvy
však nemůže ta strana, která neplní smluvní povinnosti.
7.7.19 V případě odstoupení od smlouvy zadavatelem má dodavatel právo na úhradu
všech prokazatelně vynaložených nákladů.
7.7.20 Za podstatné porušení smlouvy se považují následující situace.
a) Při prodlení zadavatele s úhradou faktur déle než 3 měsíce.
b) Dodavatel nedodržuje ceny podle přijaté nabídky a oceněného výkazu prvků
dodavky
c) Vykazují-li dodávka či její části v průběhu provádění dodávky vady nebo
odporují smlouvě a dodavatel ve lhůtě dohodnuté s zadavatelem vadné části
dodávky neodstraní.
Ve všech ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení povinnosti
smluvních stran.
7.7.21 Projev vůle odstoupení od smlouvy je třeba učinit písemně a doručit jej druhé
smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou následující den po jeho doručení
druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku,
nýbrž ke dni doručení odstoupení druhé smluvní strany. Odvolání odstoupení je
možné za podmínky souhlasu druhé strany.
7.8 Záruční a pozáruční servis
7.8.1 Dodavatel je povinen na vyžádání poskytnout zadavateli záruční a pozáruční
servis a to nejpozději do 10 dnů po předání požadavku.
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8. Soutěžní a zadávací lhůta
8.1 Soutěžní lhůta se stanovuje v délce 15 kalendářních dnů a začíná běžet dnem po
rozeslání Výzvy tj. 3.12.2008. Končí dne 17.12.2008 v 10.00 hodin.
8.2 Zadávací lhůta:
8.2.1 Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami vázáni, se
stanovuje do 31.3.2009. Končí dnem rozeslání rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky, pokud některý uchazeč nepodá námitky nebo návrh na
přezkoumání rozhodnutí zadavatele.
8.2.2 Je-li podán návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele včas, přerušuje se zadávací
lhůta na dobu od podání návrhu do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podaném
návrhu.
8.2.3Vybranému uchazeči a uchazečům umístěným na druhém a třetím místě se
prodlužuje zadávací lhůta až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do
zrušení zadávacího řízení.
9.

Způsob místo a doba podání nabídek:

9.1

Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu zadavatele. V tomto případě je za
okamžik předání považováno datum a hodina převzetí zásilky adresátem od
doručovatele.

9.2

Nabídky lze předat osobně po dobu soutěžní lhůty v sídle zadavatele v pracovních
dnech v době od 9:00 do 12:00 hod. Poslední den lhůty pro podání nabídek je
17.12.2008 do 10.00 hod. Dobou podání nabídky se rozumí potvrzená doba
převzetí (den, a čas) obálky s nabídkou pracovníkem zadavatele. Nabídky doručené
po skončení soutěžní lhůty nebudou otevírány.

9.3

Nabídka se podává v uzavřené obálce či jiném vhodném obalu opatřeném na
uzavření razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo podpisem
statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálka či jiný obal budou vhodným
způsobem zajištěny proti manipulaci s nabídkami a opatřeny nápisem
„Neotevírat“. Na obálce s nabídkou bude dále v pravém dolním rohu uvedena
adresa pověřené osoby a v levém horním rohu zřetelné označení. „DDÚ U
Michelského lesa – výstavba a dostavba DDÚ dodávka vybavení“. Doručené
obálky s nabídkami označí přijímací místo zadavatele datem a časem převzetí a
doručiteli vystaví potvrzení o převzetí obálky s nabídkou.

10. Otevírání nabídek
10.1 Otevírání obálek s nabídkami proběhne v zasedací místnosti DDÚ, U
Michelského lesa 222, Praha 4 – Michle dne 17.12.2008 ve 13.00 hod a účastní
se jej členové hodnotící komise, zástupci MŠMT, společnosti Adlatus spol.s.r.o.
a) po jednom zástupci v případě zájmu uchazečů
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11. Postup zadavatele při hodnocení nabídek
11.1 Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle ZVZ §77-79, přičemž základním hodnotícím
kritériem je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.
12. Další podmínky veřejné zakázky
12.1

Uchazeč nese plnou odpovědnost za případné zneužití zadávací dokumentace
jakýmkoliv způsobem a použije ji výhradně ke zpracování nabídky.
12.2 Pokud bude některý z uchazečů požadovat doplňující informace, dotáže se
písemnou formou (nejlépe e-mailem) na adresu pověřené osoby. Dotazy musí být
doručeny nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
12.3 Prohlídku místa plnění veřejné zakázky je možné domluvit individuálně předem,
ve dnech 9.-11.12.2008 mezi 9-13.00 hodinou. Kontaktní osobou zadavatele ve
věci prohlídky objektu je pí. Marie Mžourková tel. 241721042
13. Zvláštní ustanovení, podmínky, požadavky a práva zadavatele

13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit a doplnit podmínky soutěže. Dále si
vyhrazuje právo soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit bez
udání důvodu.
13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby zadat vybranému uchazeči
v průběhu realizace veřejné zakázky její případné rozšíření, nebo naopak
nerealizovat zakázku v plném rozsahu
13.3 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit zadání
této veřejné zakázky bez udání důvodu.
13.4 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
13.5 Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v této soutěži a
s vypracováním nabídky.
13.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace a údaje deklarované v nabídce před
rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.
13.7 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě, požadovat její doplnění a upřesnit
její konečné znění, kromě ceny, která byla předmětem hodnocení.
13.8 Zadavatel bude posuzovat a hodnotit pouze nabídky uchazečů, kterým vydal
zadávací dokumentaci.
13.9 Podáním nabídky uchazeči potvrzují, že souhlasí s podmínkami veřejné zakázky a
se zadávací dokumentací.
13.10Nabídky a jejich jednotlivé části nebude zadavatel uchazečům vracet.
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14. Přílohy
Zadávací dokumentace obsahuje následující samostatné přílohy:
14.1 Obecná charakteristika provozu a z něj vyplývajících požadavků na vybavení
14.2 Popis standardů jednotlivých prvků dodávky
14.3 Výkaz prvků dodávky
14.4 Půdorysy jednotlivých podlaží
14.5 Půdorys prádelny
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