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1 ÚVODNÍ INFORMACE
Pokud se v textu této zadávací dokumentace uvádí:
1)

„zákon“
- jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

2)

„zadavatel“
- Městské lesy Chrudim, s.r.o.

3)

„smluvní zastoupení zadavatele“ nebo „smluvní zástupce zadavatele“
- D A B O N A s.r.o.

4)

„objednatel“
Městské lesy Chrudim, s.r.o. jako zadavatel po podpisu smlouvy o dílo

5)

„dodavatel“
- osoba, která nabízí požadované dodávky, služby a stavební práce

6)

„vybraný dodavatel“
- účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy

7)

„účastník“
- dodavatel, který se účastní zadávacího řízení, dodavatel, který podal ve stanovené lhůtě
svoji nabídku

8)

„ZD“, „zadávací dokumentace“
- veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo
zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně
formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 zákona

9)

„VZ“
veřejná zakázka

10) „zadávací podmínky“
- veškeré zadavatelem stanovené:
1. podmínky průběhu zadávacího řízení,
2. podmínky účasti v zadávacím řízení,
3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu
předběžných nabídek nebo řešení (není relevantní v tomto řízení),
4. pravidla pro hodnocení nabídek,
5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.
11) „profil zadavatele“
- elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup, a na kterém zadavatel
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Profil zadavatele je
dostupný z: https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_43.html. Adresa profilu je
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
12) „elektronický nástroj“
- programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou
elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby příjem
1. nabídek,
2. předběžných nabídek,
3. žádostí o účast,

4. žádostí o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5 zákona,
5. žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo
6. aukčních hodnota v elektronické aukci,
v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnující digitální kompresi a
uchovávání dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí
jejich programového vybavení. Elektronickým nástrojem zadavatele pro účely příjmu
elektronických nabídek je EZAK, URL adresa zakázky v tomto elektronickém nástroji je:
https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000313.
13) „Technické podmínky“
- požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky stanovené prostřednictvím vymezení
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb,
které mají být naplněny, případně prostřednictvím odkazu na normy nebo technické
dokumenty. Technické podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny ve formě
projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (viz
příloha č. 4 této ZD) a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz
příloha č. 5 této ZD).

2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu veřejné zakázky stanovena kódem klasifikace předmětu CPV:
Vybavení hřišť

37535200-9

Stavební úpravy sportovní zařízení

45212200-8

3

OBECNÁ USTANOVENÍ

3.1 Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci
Zadavatel zpracoval společně se smluvním zástupcem zadavatele tuto zadávací dokumentaci dle svých
nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek a dále dle zásad § 6 zákona
s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky a dále se
zohledněním zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání1. Zadavatel i přes nejlepší péči
nemůže vyloučit, že budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací
dokumentaci může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel proto žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto
podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností, resp. procesem v ní
obsaženým, využili svého práva podat námitku ve smyslu § 241, § 242 a § 244 zákona.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.
Údaje v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen se řídit při vypracování
nabídky a předkládání informací o kvalifikaci a prokazování splnění zadávacích podmínek.
Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách odkazuje na určité dodavatele nebo výrobky, konkrétní

1

Zásada inovací se v tomto případě neuplatní, jelikož je předmět zakázky specifikován projektovou dokumentací, tj. řešení je již
navrženo a zadavatel současně nepřipouští variantní řešení.

obchodní názvy nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, připouští zadavatel v souladu s § 89 zákona použití i jiných, rovnocenných
řešení.
Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách odkazuje na normy nebo technické dokumenty dle § 90
odst. 1 zákona, připouští zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona použití i jiných, rovnocenných
řešení.

3.2 Smluvní zastoupení zadavatele
Ve smyslu ustanovení § 43 zákona je zadavatel při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto
zadávacím řízením smluvně zastoupen společností D A B O N A s. r. o., se sídlem Sokolovská 682, 516
01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, zastoupenou Lenkou Lukášovou, jednatelkou společnosti,
kontaktní
osoba
zakázky:
Lenka
Lukášová,
tel.
číslo:
+420 494 531
538,
e-mail:
verejnezakazky@dabona.eu.

3.3 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat (s výjimkou případů uvedených
v § 211 odst. 3 zákona) elektronicky. Pro komunikaci bude využíván elektronický nástroj zadavatele
EZAK
dostupný
na:
https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_43.html.
URL
zakázky:
https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000313,
nebo
e-mail
smluvního
zástupce
zadavatele
(verejnezakazky@dabona.eu) nebo datová schránka zadavatele: sremcp6.
Podmínkou elektronické komunikace a následně i podání nabídky v elektronické podobě je
dodavatelem dokončená registrace a přihlášení dodavatele v elektronickém nástroji EZAK. Zadavatel
upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podlého schválení administrátorem
elektronického systému. Zadavatel důrazně doporučuje účastníkům, aby registraci provedli
v dostatečném předstihu. Podrobné informace o práci s el. nástrojem zadavatele jsou dostupné na:
https://zakazky.chrudim-city.cz/manual.html.

4 ZÁSADY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A JEJICH POUŽITÍ
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně
odpovědného veřejného zadávání2 (dále jen „OVZ“), tj. kromě důrazu na čistě ekonomické parametry
zohledňuje související dopady veřejné zakázky, a to v oblasti vytváření důstojných pracovních
podmínek a bezpečnosti práce, v oblasti podpory přístupu malých a středních podniků k veřejné
zakázce, v oblasti podpory vzdělávání a odborné praxe a v oblasti podpory environmentálně
odpovědného zadávání.
Zadavatel bude v kontextu výše uvedeného po zhotoviteli vyžadovat, aby:




2

při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování všech obecně závazných právních
předpisů v ČR, v platném znění,
při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování veškerých bezpečnostních a
hygienických opatření ve vztahu k požární ochraně a bezpečnosti práce,
zajistil evidenci a způsob zneškodnění odpadu vzniklých z jeho činnosti v rámci plnění
veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech),

Zásada inovací se v tomto případě neuplatní, jelikož je předmět zakázky specifikován projektovou
dokumentací, tj. řešení je již navrženo a zadavatel současně nepřipouští variantní řešení.










zajistil, že při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení,
pokud jsou nezbytné podle příslušných předpisů,
zajistil opatření k zamezení nežádoucích vlivů provádění předmětu plnění veřejné zakázky na
okolní prostředí a dodržování podmínek plynoucích z právních předpisů řešících
problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí,
upřednostnil prostředky elektronické a telefonické komunikace před listinnou komunikací,
vedl stavební deník v elektronické podobě,
umožnil v rámci plnění veřejné zakázky zvyšování kvalifikace a odborné praxe studentů SŠ/VŠ
a zapojení osob sociálně znevýhodněných, bude-li to možné,
umožnil v rámci plnění veřejné zakázky vykonání exkurze studentů SŠ/VŠ, bude-li o vykonání
exkurze z jejich strany projeven zájem a bude-li to s ohledem na podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci možné.

Výše uvedené požadavky jsou promítnuty v textu obchodních podmínek, které jsou ve formě
závazného návrhu smlouvy o dílo přílohou č. 3 této ZD.

5

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(§ 98 A § 99 ZÁKONA)

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to pouze písemně
v českém jazyce prostřednictvím e-mailu adresovaného smluvnímu zástupci zadavatele
(verejnezakazky@dabona.eu) nebo prostřednictvím datové schránky zadavatele: sremcp6,
případně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, tj. prostřednictvím EZAK,
dostupného
na:
https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_43.html.
URL
zakázky:
https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000313.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 98 odst. 1 zákona (tj. nejpozději 8 pracovních
dnů před koncem lhůty pro podání nabídek). Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní v souladu s § 98 odst. 1 zákona, tj. nejméně
5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být vysvětlení zadávací
dokumentace poskytováno telefonicky.
Zadavatel může poskytnout vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti dodavatele (§ 99 zákona).
Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace,
která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od
odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

6

DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 96 ZÁKONA)

Ve smyslu § 96 odst. 1 zákona uveřejnil zadavatel zadávací dokumentaci v plném rozsahu, jakož bude
uveřejňovat i vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele
dostupném
na:
https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_43.html.
URL
zakázky:
https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000313.

Zadávací dokumentace bude v souladu s § 96 odst. 1 zákona uveřejněna na profilu zadavatele nejméně
do konce lhůty pro podání nabídek.
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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vícepodlažního
otevřeného exteriérového herního prvku bez zastřešení sestávajícího se z domečků, lávek,
tobogánu, schodišť, apod. (dále též jen „3D bludiště) dle technických podmínek a specifikace stanové
níže a dále v projektové dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (dále též jen
„projektová dokumentace“) - viz příloha č. 4 této ZD.
3D bludiště, které nahradí stávající lanový park situovaný na jižním okraji města Chrudim, bude plnit
funkci rekreační, volnočasovou a sportovní. Součástí dodávky je dále zajištění všech nezbytných
činností pro uvedení předmětu veřejné zakázky do provozu a předvedení jeho plné funkčnosti, tj.
zejména provedení nezbytných geodetických a projekčních prací (vč. vypracování dokumentace
skutečného provedení), předepsaných zkoušek, zajištění prohlášení o shodě, certifikace dle ČSN,
inženýrské činnosti, vypracování provozně požárních aj. řádů nutných pro provoz, zaškolení obsluhy a
předání kompletní dokladové části k předmětu veřejné zakázky (návody k obsluze, plán a specifikace
provozních kontrol a inspekcí, návrh provozního řádu, apod.).
Architektonické a materiálové řešení:
3D bludiště bude členitého půdorysu. Základními nosnými prvky konstrukce budou dřevěné sloupy
kotvené přes ocelové L-konzoly k betonovým patkám. Některé sloupy budou navzájem ztuženy
dvojicemi dřevěných hranolů. Na sloupy budou instalovány ocelové domečky válcového tvaru
s opláštěním dřevěnými lamelami. Mezi domečky budou na ocelových lanech zavěšeny lávky opatřené
ochrannými polypropylenovými sítěmi proti pádu, podlahy lávek budou tvořeny z prken. Domečky
budou na sloupech umístěné ve dvou výškových úrovních a budou mezi sebou propojeny lánovými
lávkami s překážkami. Jednotlivé výškové úrovně 3D bludiště budou propojeny dvoupatrovými domky
s žebříky (tzv. propadlové domečky). Nástup a výstup z trasy bludiště bude zajištěn přímým
schodištěm, které bude po bocích a na stropě opláštěno polypropylenovými sítěmi, a po stranách
bude mít instalováno zábradlí z polypropylenových lan s ocelovým jádrem skrze vstupní buňku
tvořenou nosnou ocelovou konstrukcí s opláštěním dřevěnými lamelami. Uvnitř buňky bude osazen
vstupní turniket. Výstup z bludiště bude umožněn taktéž nerezovým tobogánem. Překážky budou
tvořeny převážně ze dřeva, polypropylenových lan s ocelovým jádrem, polypropylenových sítí,
plastových nebo hliníkových spojek a z dalších speciálních prvků. 3D bludiště bude tvořeno celkem 10
dřevěnými sloupy, 13 domečky (z nichž dva budou propadlové) a 13 lávkami s překážkami.
Technické parametry:
Kapacita:
max. 150 osob v jeden okamžik
z toho
max. 4 osoby ve vstupní buňce,
max. 5 osob na schodišti (v součtu za obě ramena),
max. 75 osob v domečcích (5 osob/domeček),
max. 65 osob na lávkách (5 osob/lávku),
max. 1 osoba v tobogánů
Plošné parametry a rozměry:
Zastavěná plocha:
cca 255 m2
Užitná plocha 1. NP:
cca 105 m2
Užitná plocha 2. NP:
cca 130 m2
Obestavěný prostor:
cca 2730 m3

Celková užitná délka: 110 m
z toho
užitná délka 1. NP 54 m
užitná délka 2. NP 56 m
Délky lávek:
7,0 – 8,0 m
Maximální výška bludiště nad terénem: 10,71 m
Ostatní požadavky:
Vzdálenosti mezi sloupy jsou neměnné. Rozměry výrobků je možné oproti návrhu uvedeném
v projektové dokumentaci měnit pouze v rozsahu +/- 5 % při současném zachování splnění norem
ČSN a se souhlasem statika, aby předmět plnění zakázky získal potřebnou certifikaci. Za výrobky lze
považovat i tobogán, domečky, apod. Lávky se naopak musí rozměrově přizpůsobit požadavku na
nemožnost měnit vzdálenosti, s ohledem na velikost výrobků.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že projekt Rodinný park Podhůra se uchází o spolufinancování
z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (výzva 1/2022/117D72100) jehož poskytovatelem je
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vzhledem k této skutečnosti je účinnost smlouvy o dílo podmíněna
sdělením poskytovatele o přidělení dotace na předmět této veřejné zakázky formou Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, a zajištěním dalších potřebných finančních prostředků ze strany zadavatele. Bližší
podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).
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ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace obsahuje:




Oznámení o zahájení zadávacího řízení – formulář uveřejněný dle § 212 zákona,
Zadávací dokumentace – textová část,
Přílohy zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky (vzor),
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o akceptaci technických podmínek zakázky (vzor),
Příloha č. 3 Smlouva o dílo – závazný návrh,
Příloha č. 4 Projektová dokumentace,
Příloha č. 5 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů (vzor),
Příloha č. 7 Seznam významných dodávek (vzor).
Příloha č. 8 Stavební deník- změny od 1. 1. 2021
Příloha č. 9 Kontrolní list pro odpovědné zadávání.

Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel deklaruje, že:








Textová část zadávací dokumentace společně s přílohami č. 1, 2, 3, 6, 7 a 9 byla ve
formě návrhu vypracována osobou odlišnou od zadavatele, a to společností
D A B O N A s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, která
zastupuje zadavatele podle § 43 zákona.
Příloha č. 4 Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a výběr
zhotovitele stavby byla vypracována osobou odlišnou od zadavatele, a to společností
Unipark s.r.o., se sídlem Fryčajova 81/10, 614 01 Brno, Obřany IČ: 28462874.
Příloha č. 5 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl vypracován osobou
odlišnou od zadavatele, a to Unipark s.r.o., se sídlem Fryčajova 81/10, 614 01 Brno, Obřany
IČ: 28462874.
Příloha č. 8 Stavební deník -změny do 1. 1. 2021 byla vypracována Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem:

8 621 790,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v souladu s § 16 a § 20 zákona stanovena jako
předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy vyjádřená v penězích. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky byla stanovena k okamžiku zahájení zadávacího řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena zároveň jako maximální a nepřekročitelná.
V případě jejího překročení bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termíny plnění veřejné zakázky jsou stanoveny následovně:
Předání a převzetí staveniště:

do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy na
základě výzvy zadavatele

Termín zahájení plnění:

do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem

Termín ukončení plnění:

do 6 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem

Bližší informace k termínům plnění:
Předmět zakázky bude realizován pouze za předpokladu získání dotačních prostředků z Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu (výzva 1/2022/117D72100), jehož poskytovatelem je Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, a zajištěním dalších potřebných finančních prostředků ze strany zadavatele
na realizaci celé akce. Vzhledem k této skutečnosti je účinnost smlouvy o dílo podmíněna doručením
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět této veřejné zakázky a rozhodnutím Zastupitelstva města
Chrudim jako zakladatele společnosti Městské lesy Chrudim s.r.o. o poskytnutí dotace
na dofinancování celé akce.
Místo plnění:
Kraj:
Okres:
Město:
č. dotčených pozemků:
Katastrální území:
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Pardubický
Chrudim
Chrudim
1592/11
[654299]

POŽADAVKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
11.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Dnem zahájení tohoto zadávacího řízení je 18. 1. 2022, kdy bylo Oznámení o zahájení zadávacího
řízení odesláno k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet
dodavatelů k podání nabídky. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 21. 1. 2022
v Úředním věstníku Evropské unie pod č. 2022/S 015-032556 a dne 21. 1. 2022 ve Věstníku
veřejných zakázek pod ev. č. zakázky: Z2022-002916
Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna zadavatelem na profilu zadavatele dostupném na:
https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_43.html.
URL
zakázky:
https://zakazky.chrudimcity.cz/vz00000313 ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 96 zákona).
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:





základní způsobilosti ve smyslu § 74 a § 75 zákona,
profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
technické kvalifikace podle § 79 zákona.

11.2 Doklady o kvalifikaci a forma předložení dokladů
V souladu s ustanovením § 56 odst. 3 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v nabídce,
a to v prosté kopii.
Zadavatel dle § 86 odst. 1 za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Zadavatel dle § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že předložení dokladů nemůže dodavatel v nabídce
nahradit čestným prohlášením. Dodavatel však vždy může nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci postupem dle § 46 odst. 1 zákona. Před uzavřením
smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodu, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se překládá s předkladem do českého jazyka. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením (§ 45 odst. 3 zákona).
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat informace uvedené
v § 45 ods.t 4 zákona.

11.3 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Seznamem kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. zákona) se rozumí část informačního systému
o veřejných zakázkách, která slouží dodavatelům k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a
profesní způsobilosti podle § 77 zákona.
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů je možno nahradit doklad prokazující profesní
způsobilost dle § 77 zákona v rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 zákona.
V souladu s § 228 odst. 2 zákona nesmí být výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší 3
měsíců k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost.

11.4 Prokázání kvalifikace certifikátem v rámci systému certifikovaných
dodavatelů
V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části (§ 233 a násl. zákona).
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
v zadávacím řízení kvalifikaci v rozsahu uvedeném v certifikátu.
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání (§ 239 odst. 3 zákona).

11.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob
dle § 83 zákona.
Dodavatel je v takovém případě dle § 83 odst. 1 zákona povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument dle § 83
odst. 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

11.6 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně (§ 82 zákona).

11.7 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem (§ 81 zákona).
Tento doklad bude do nabídky předložen s překladem do českého jazyka (nemusí být úředně ověřený
překlad). Pokud má však zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžadovat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců
a tlumočníků (§ 45 odst. 3 zákona).

11.8 Základní způsobilost (§ 74 zákona)
Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci3, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku4, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu5 nebo je v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Splnění základní způsobilosti prokazuje účastník v nabídce předložením níže uvedených dokladů
(v prostých kopiích):

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona,

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,

výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

11.9 Profesní způsobilost (§ 77 zákona)
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který v nabídce předloží:


dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (v prosté kopii),



dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění
vyžadují, a to min. v rozsahu Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 a 3
živnostenského zákona nebo v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
(v prosté kopii).

11.10 Kritéria technické kvalifikace (§ 79 zákona)
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který v nabídce předloží:

3



dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam min. 2 významných dodávek spočívajících
v realizaci/rekonstrukci zařízení pro volnočasové aktivity tvořených z min. 3 vzájemně
provázaných exteriérových herních prvků v hodnotě min. 2 000 000,- Kč bez DPH
(za každou dodávku samostatně) poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení (v prosté kopii).



dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující
se k požadovaným dodávkám, a to ve vztahu fyzickým osobám, které mohou dodávky
poskytovat, konkrétně ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, a to v následujícím rozsahu:

§ 187 občanského zákoníku.
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5
Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999
Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů.
4

osoba se SŠ/VŠ vzděláním, délkou praxe min. 3 roky, osvědčením o autorizaci nebo
osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako autorizovaný
inženýr/technik/stavitel v oboru pozemní stavby, profesní zkušeností s realizací min. 1
významné dodávky spočívající v realizaci/rekonstrukce zařízení pro volnočasové
aktivity tvořené z min. 3 vzájemně provázaných exteriérových herních prvků v hodnotě
min. 2 000 000, - Kč bez DPH.
Účastník v nabídce předloží doklad o vzdělání, osvědčení o autorizaci nebo osvědčení
o registraci pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě, profesní životopis s uvedením
délky praxe, profesní zkušenosti dle výše uvedeného požadavku zadavatele
a informace o pracovněprávním či jiném obdobném vztahu dané osoby k účastníkovi
(v prosté kopii).
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zakázka bude realizována v souladu s nabídkou zpracovanou a předloženou účastníkem. Zadavatel
předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní a smluvní podmínky vztahující se k předmětu
veřejné zakázky dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona, a to formou závazného návrhu smlouvy o dílo
(viz příloha č. 3 této ZD).
Tato smlouva je pro účastníky závazná. Účastník do návrhu smlouvy o dílo vyplní pouze
nabídkovou cenu, kontaktní údaj, případně další kolonky označené takto „……………“.
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PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele vždy.
Zadavatel u vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 9 zákona ověří, zda má zaknihované akcie,
pokud je akciovou společností.
V souladu s § 122 odst. 3 zákona zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
b) aktualizovaného seznamu poddodavatelů s uvedením částí veřejné zakázky, které bude daný
poddodavatel plnit (předložení tohoto dokladu si zadavatel vyhrazuje ve smyslu § 104 písm. e)
zákona jako bližší podmínkou součinnosti před uzavřením smlouvy).
Vzhledem k tomu, že komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat výhradně
elektronicky, je nutné, aby vybraný dodavatel v případě listinných dokumentů předkládaných
dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona s platností originálů/ověřených kopií zajistil jejich potřebnou konverzi
z listinné podoby do podoby elektronické, a to na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, čímž se rozumí úplné
převedení dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém
souboru a ověření shody obsahu těchto dokumentů včetně připojení ověřovací doložky.
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OSTATNÍ PODMÍNKY

14.1 Technické podmínky, varianty nabídek
Technické podmínky plnění veřejné zakázky stanovil zadavatel formou projektové dokumentace
a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4 a 5 této ZD).

Technické podmínky zakázky byly sestaveny jako podklad pro vypracování nabídky účastníka v daném
zadávacím řízení a obsahují podmínky a požadavky zadavatele, na základě kterých má být stanovena
nabídková cena. Účelem technických podmínek je zajištění obsahové shody nabídkových cen účastníků
a usnadnění následného posouzení nabídky vybraného dodavatele.
Účastník je povinen v rámci technických podmínek zakázky akceptovat jejich obsahovou náplň v celém
jejich rozsahu, a tuto skutečnost potvrdit v rámci nabídky čestným prohlášením (viz příloha č. 2 této
ZD).
Variantní řešení nabídek zadavatel nepřipouští.

14.2 Požadavek na uvedení poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část plnění veřejné zakázky poddodavateli,
předloží v nabídce čestné prohlášení, že bude celý předmět zakázky realizovat bez využití
poddodavatelů (vzor viz příloha č. 6 této ZD). Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění veřejné
zakázky bude jednou z příloh uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

14.3 Podání jediné nabídky
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího
řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku
a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.

14.4 Posouzení splnění podmínek
Zadavatel (příp. pověřená komise či smluvní zastoupení zadavatele) v souladu s § 39 odst. 4 zákona
uvádí, že provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek.
U vybraného dodavatele bude provedeno posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení jeho nabídky vždy.

14.5 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění nebude organizována. Místo plnění je veřejně přístupné.
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POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
15.1 Nabídková cena

Nabídková cena musí krýt veškeré náklady nezbytné k řádnému poskytnutí požadované dodávky
včetně souvisejících stavebních prací a služeb v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací veřejné
zakázky vč. jejich příloh.
Nabídková cena za plnění veřejné zakázky bude rovněž obsahovat zejména nezbytné geodetické
a projekční práce (vč. dokumentace skutečného provedení), předepsané zkoušky, prohlášení o shodě,
certifikace dle ČSN, inženýrskou činnost, vypracování provozně požárních řádů nutných pro provoz
předmětu veřejné zakázky, dokumentaci skutečného provedení, dokladovou část plnění (návody
k obsluze, plán a specifikace provozních kontrol a inspekcí, návrh provozního řádu, apod.) dopravu do
místa určení, uvedení do provozu včetně předvedení plné funkčnosti dodávky, proškolení obsluhy,
apod.

Pro vyloučení pochybností zadavatel stanovuje, že pro hodnocení nabídek je rozhodná celková
nabídková cena v Kč bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. V případě nejasností
může zadavatel požádat o objasnění nabídky postupem dle § 46 zákona.
Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu předmětu plnění dané veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč dle členění uvedeného v návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3
této ZD) jako nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena vč. DPH.
Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník splní, jestliže:


uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy o dílo
(viz příloha č. 3 této ZD),



doloží podrobný položkový rozpočet (tj. oceněný soupis požadovaných prací, dodávek
a služeb – viz příloha č. 5 této ZD). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech
jsou cenami platnými po celou dobu realizace dodávky.

15.2 Požadavky na způsob oceňování soupisu prací, dodávek a služeb
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis prací, dodávek a služeb
(viz příloha č. 5 této ZD).
Soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek účastníků na danou
veřejnou zakázku. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen
a usnadnit následné posouzení předložených nabídek.
Pokud účastník nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny níže stanovené, nebo pokud
nabídka účastníka nebude splňovat veškeré požadavky s ohledem na zadávací dokumentaci, znamená
to nesplnění zadávacích podmínek s možným vyloučením účastníka zadávacího řízení dle § 48 zákona.
Zadavatel však může využít institut objasnění nebo doplnění údajů, dokladů dle § 46 zákona.
Důrazně doporučujeme všem účastníkům, aby zpracování nabídkové ceny a oceňování soupisu
prací, dodávek a služeb věnovali náležitou pozornost.
Účastník musí při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb (dále též jen „soupis“):


ocenit veškeré jednotlivé položky soupisu (ocenění nulou je nepřípustné),



dodržet strukturu a členění soupisu,



postupovat tak, aby v žádném případě oceněním soupisu nedošlo k vyřazení jakékoliv
položky ze soupisu, doplnění položky do soupisu, jakémukoliv zásahu do popisu položky,
změny množství nebo změny jakéhokoliv jiného údaje v soupisu.

V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel vyžadovat objasnění nebo doplnění údajů ve smyslu
§ 46 odst. 3 zákona.

15.3 Vyhrazené změny závazku
Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost navýšení nabídkové ceny v průběhu
trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (dále též jen
„DPH“) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové
zákonné úpravy DPH.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona
ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovuje, že bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle:
NEJNIŽŠÍ CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH
Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán
bez provedení hodnocení (§ 122 odst. 2 zákona).
Pro hodnocení nabídek bude sestaveno pořadí nabídek. Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou v Kč bez DPH je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější a umístí první v pořadí. Ostatní nabídky
budou řazeny vzestupně dle výše jejich celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
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ZPŮSOB A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK, PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídku je účastník povinen podat písemně v souladu s § 103 odst. 1 písm. a) zákona
elektronicky prostřednictvím el. nástroje EZAK, URL zakázky: https://zakazky.chrudimcity.cz/vz00000313 v souladu se zadávacími podmínkami.
Podmínkou podání nabídky v elektronické podobě je dodavatelem dokončená registrace a přihlášení
dodavatele v elektronickém nástroji EZAK. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není
okamžitá a podlého schválení administrátorem elektronického systému. Zadavatel důrazně doporučuje
účastníkům, aby registraci provedli v dostatečném předstihu. Podrobné informace o práci s el.
nástrojem zadavatele jsou dostupné na: https://zakazky.chrudim-city.cz/manual.html
Nabídky budou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s vyhláškou
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Elektronický nástroj
zadavatele zajistí zašifrování nabídky veřejnými klíčem zadavatele a další náležitosti sám. Dodavatel
bude po vložení nabídky pouze vyzván k jejímu elektronickému podpisu zaručeným el. podpisem,
resp. k poskytnutí certifikátu, jímž systém nabídku podepíše.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována v českém jazyce6.
Účastník vkládá do elektronického nástroje požadované dokumenty jednotlivě, nebo jako soubory
či komprimované soubory.
Nabídka bude obsahovat:
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Krycí list nabídky (viz příloha č. 1 této ZD),
Doklady, jimiž účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu
a způsobem uvedeným v čl. 11 této ZD,
Seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi (vzor viz příloha č. 6 této ZD)
Prohlášení o akceptaci technických podmínek zakázky (viz příloha č. 2 této ZD),
Smlouvu o dílo dle návrhu předloženého v rámci přílohy č. 3 této ZD s doplněním
požadovaných údajů,
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle přílohy č. 5 této ZD.
Ostatní doklady či informace tvořící nabídku dle uvážení účastníka (např. plná moc
v případě zastupování osoby oprávněné jednat za účastníka).

Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se dokládají bez překladu.

18 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 2. 2022 v 10:00 hodin.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel otevírat, k těmto
se ve smyslu § 28 odst. 2 zákona nepřihlíží.

19 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

20 GDPR
Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje účastníky zadávacího řízení ve smyslu
čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) o zpracování
osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení.
Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytné pro realizaci zadávacího řízení
a pouze po dobu stanovenou právním předpisy, zejména zákonem. Subjekty údajů jsou oprávněny
uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních údajů
za účelem administrativního zajištění zadávacího řízení dle § 43 zákona.
Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Jedná
se o zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.
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DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

Zadavatel si vyhrazuje právo:
 zrušit zadávací řízení dle § 127 zákona,
 ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 223 zákona,
 poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci i
bez předchozí žádosti účastníka,
 uveřejnit smlouvu (vč. příloh a dodatků) a skutečně uhrazenou cenu na profilu zadavatele,
v registru smluv a na webových stránkách zadavatele.
Realizace akce Rodinný park Podhůra společností Městské lesy Chrudim, s. r. o., tzn. vypsání veřejné
zakázky na výstavbu Rodinného parku Podhůra, byla schválena radou města, která za této situace
vykonává působnost valné hromady společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o., dne 14.6.2021,
pod usnesením R/253/2021.
V Chrudimi dne 21. 1. 2022
Digitálně podepsal

Ing. Zdeněk Ing. Zdeněk Odvárka
Datum: 2022.01.21
Odvárka
13:24:22 +01'00'
……………………..………………………..
Ing. Zdeněk Odvárka, jednatel
Městské lesy Chrudim, s.r.o.

