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Výzva k podání nabídky  

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

 

s názvem: 

 

„Mobilní telekomunikační služby 2018+“ 
 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název:     Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

Sídlo:    Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

Právní forma: právnická osoba zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 

Zastoupená: Ing. Arturem Zatloukalem, ředitelem Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod, na základě plné moci 

Identifikační číslo:  75082241 

Daňové identifikační číslo: CZ75082241, není plátcem DPH 

Kontaktní osoba:  Ing. Kamila Blahová 

Telefon:   532 193 552 

E-mail:    blahova@jihovychod.cz 

(dále jen „centrální zadavatel“) 

 

Centrální zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na účet svůj a na účet pověřujícího 

zadavatele, kterým je: 

Název:     Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

    zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
sp. zn. Pr 1932 

Sídlo:    Žižkova 1782/89, 586 01 Jihlava 
Právní forma: příspěvková organizace 

Zastoupená: Ing. Erikou Šteflovou, MBA, ředitelkou  

Identifikační číslo:  71294376 

Daňové identifikační číslo: CZ71294376, není plátcem DPH 

(dále jen „pověřující zadavatel“) 

 

Centrální zadavatel a pověřující zadavatel se smluvně dohodli na přiměřeném použití 

institutu centrálního zadavatele tak, jak jej zná zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro výše uvedenou zakázku malého rozsahu. V 

zadávacích podmínkách je vymezeno a rozlišeno plnění z veřejné zakázky pro centrálního 

zadavatele a pro pověřujícího zadavatele. Rozhodnutím o výběru dodavatele (po podání 

nabídek, posouzení splnění podmínek účasti účastníků výběrového řízení a hodnocení 
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nabídek) vznikne centrálnímu a pověřujícímu zadavateli právo uzavřít s vybraným 

dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky. Každý z těchto zadavatelů uzavře s 

vybraným dodavatelem smlouvu pouze na svou část plnění. 

Tato veřejná zakázka je zadávána na základě zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 

Veškerá komunikace v rámci této veřejné zakázky bude probíhat pouze 

prostřednictvím centrálního zadavatele. 

 

 

2. Charakteristika zadavatelů 

Centrální zadavatel byl zřízen 1. 7. 2006 zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, za účelem čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

EU. Centrální zadavatel je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 

Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) a je odpovědný za řízení a provádění ROP JV. 

Výkonným orgánem centrálního zadavatele je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod (dále jen „ÚRR“), který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího 

orgánu Regionálního operačního programu Jihovýchod s výjimkou těch, jež jsou svěřeny 

Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. 

ÚRR je zákonem vyhrazeno plnit úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 

zabezpečením činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Další informace  

o centrálním zadavateli a ÚRR je možné získat na www.jihovychod.cz. 

Pověřující zadavatel byl zřízen usnesením zastupitelstva svého zřizovatele – kraje Vysočina 

– č. 0486/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015, a to za účelem zajištění ochrany veřejných 

rozpočtů při čerpání dotací a vynakládání veřejných prostředků. Svůj účel naplňuje pověřující 

zadavatel zajištěním absorpční kapacity kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových 

organizací, vykonáváním služeb efektivního řízení projektů a poskytováním podpůrných 

služeb kraji Vysočina a jím zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti veřejných 

zakázek, centrálního nákupu a dalších centralizovaných služeb. 

Další informace o pověřujícím zadavateli je možné získat na www.pkvysocina.cz. 

 

 

3. Předmět zakázky 

Předmětem zakázky je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ve 

formě mobilních hlasových a datových služeb v rozsahu a způsobem, který je podrobně 

uveden v Příloze č. 1 této výzvy. 

 

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.831.309,-- Kč bez DPH.  

 

 

 

 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.pkvysocina.cz/
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5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění: nejdříve 27. ledna 2018, resp. bezprostředně po 

uzavření smlouvy tak, aby poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací (tj. čerpání mobilních hlasových a datových služeb), které jsou předmětem této 

smlouvy, mohlo být zahájeno 27. ledna 2018. 

 

Doba plnění: 36 měsíců ode dne zahájení poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací. 

 

Stane-li se vybraným dodavatelem (tj. operátorem) dodavatel odlišný od stávajícího, budou 

telefonní čísla příslušného zadavatele přenesena k operátorovi tak, aby poskytování 

mobilních hlasových a datových služeb mohlo zahájeno k výše uvedenému datu, přičemž 

přenos čísel bude zahájen bezprostředně po nabytí účinnosti příslušné smlouvy uzavřené na 

základě tohoto výběrového řízení. 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení, 

tj. uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem a nabytím její účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. Zadavatelé si z těchto důvodů (zejm. v návaznosti na případné prodloužení 

doby trvání výběrového řízení) vyhrazují právo uzavření smlouvy a skutečného zahájení 

plnění v pozdějším termínu. 

 

Místo plnění:  

Místo plnění souvisí s předmětem plnění, tj. místem plnění je zejména místo, odkud 

oprávněná osoba příslušného zadavatele užívá veřejně dostupnou službu elektronických 

komunikací; ostatní části předmětu plnění, které nesouvisí s veřejně dostupnou službou 

elektronických komunikací (např. dodávka koncových zařízení dle bodu 2.6 přílohy č. 1 

výzvy), budou plněny v sídle příslušného zadavatele. 

 

 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

6.1 Požadavky na identifikaci dodavatele 

Dodavatel uvede svoje základní identifikační údaje dle veřejného rejstříku, příp. jiné zákonné 

evidence, není-li zapsán ve veřejném rejstříku, tj. obchodní firmu či název právnické osoby 

nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo a 

daňové identifikační číslo, zda je plátcem DPH, jména, příjmení a funkce členů statutárního 

orgánu a jiných fyzických osob oprávněných jednat za dodavatele (vč. originálu či úředně 

ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc, nevyplývá-li jejich oprávnění 

jednat z veřejného rejstříku, příp. jiné zákonné evidence, není-li ve veřejném rejstříku 

zapsán), kontaktní spojení (telefon, fax, e-mail), a další údaje dle svého uvážení v rozsahu 

max. 2 str. A4. 

 

6.2 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele 

Dodavatel prokáže splnění níže uvedených požadavků na kvalifikaci. Předpokladem pro 

následné posouzení a hodnocení nabídky je prokázání: 
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a) základní způsobilosti: 

Dodavatel doloží splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dodavatele 

o základní způsobilosti, z něhož bude zřejmé, že dodavatel: 

- nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením výběrového řízení 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příl. č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin dle 

právního řádu země svého sídla, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, přičemž 

tuto podmínku v případě dodavatele, který je právnickou osobou, musí splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku musí splňovat i tato 

právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, 

- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, v evidenci daní 

zachycen splatný daňový nedoplatek, 

- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, splatný 

nedoplatek na pojistném a/nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, splatný 

nedoplatek na pojistném a/nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, 

- není dle právních předpisů České republiky v likvidaci, nebylo proti němu vydáno 

rozhodnutí o úpadku a nebyla vůči němu nařízena nucená správa a není v obdobné 

situaci ani podle právního řádu země svého sídla. 

 

Pro zpracování čestného prohlášení o základní způsobilosti dodavatel použije Přílohu  

č. 4 této výzvy. 

 

b) profesní způsobilosti, kterou dodavatel prokáže předložením kopií následujících 

listin: 

 dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky, zejména osvědčení dle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), a 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

 

Základní a profesní způsobilost je možné prokázat i kopií platného výpisu ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, pokud je z takového výpisu zřejmé splnění shora 

uvedených požadavků zadavatele. 

 

c) technických kvalifikačních kritérií, jejichž splnění dodavatel prokáže předložením 

následujících dokladů:  
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 předložením čestného prohlášení o seznamu služeb obdobného charakteru, jako 

je předmět této veřejné zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních třech 

letech před zahájením výběrového řízení, s uvedením jejich rozsahu (stručný popis 

služby), poskytovatele služby, objednatele, jemuž byly služby poskytnuty, a 

kontaktních údajů osoby objednatele (jméno, telefonní číslo), která je schopna 

referenci dodavatele potvrdit, doby poskytnutí a ceny plnění, a to formou čestného 

prohlášení dle Přílohy č. 4 této výzvy, přičemž: 

o musí jít minimálně o tři již poskytnuté služby (přitom není podstatné, zda 

smluvní vztah, na základě něhož došlo k poskytnutí služeb v uvedeném 

min. rozsahu, dosud trvá či již byl ukončen) v hodnotě plnění nad 

500.000,-- Kč bez DPH/rok, 

o za služby obdobného charakteru se považují mobilní hlasové a datové 

služby. 

 předložením čestného prohlášení o schopnosti poskytovat poptávané služby 

s pokrytím min. 95% obyvatelstva ČR. 

 

6.3 Požadavky na vázanost dodavatele nabídkou 

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu třiceti dnů; tato lhůta začne běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavateli, jehož nabídka bude vybrána jako 

nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, 

nejvíce však o 30 dnů. 

Všechny údaje uvedené v nabídce dodavatele musí být pravdivé, dodavatel nesmí zamlčet 

žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky a být připraven 

spolehlivě a bez průtahů splnit veškeré podmínky dle této výzvy. 

 

Vybranému dodavateli vznikne dnem doručení oznámení o výběru dodavatele právo  

a povinnost uzavřít s příslušným zadavatelem bez zbytečného odkladu smlouvu. 

 

6.4 Požadavky na variantní řešení nabídky 

Zadavatel nepřipouští podání více variant nabídky či nabídkové ceny. Nabídky obsahující 

variantní řešení budou vyřazeny a dodavatel vyloučen z výběrového řízení této zakázky. 

 

6.5 Požadavky na jazyk nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. V případě dokladů, jejichž 

originály jsou v jiném jazyce než uvedeném, připojí dodavatel v nabídce jejich úřední překlad 

do českého nebo slovenského jazyka. 

 

6.6 Použití poddodavatelů 

Zadavatel stanoví, že dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace dle čl. 6.2 písm. b) a 

c) této výzvy prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 

v nabídce předložit: 

a) čestné prohlášení o základní způsobilosti dle čl. 6.2 písm. a) jinou osobou, 
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b) doklady a informace prokazující splnění chybějící části kvalifikace dle čl. 6.2 písm. b) 

a c) prostřednictvím jiné osoby, a to způsobem podle této výzvy,  

a 

c) 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. 

Dokument podle písm. c) musí obsahovat závazek, že jiná osoba bude poskytovat plnění,  

ke kterému se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

 

Dodavatel nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 

v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.  

Dodavatel je povinen v nabídce specifikovat činnosti a plnění, které má v úmyslu zadat 

jednomu či více poddodavatelům, a uvést jejich identifikační údaje v rozsahu dle čl. 6.1 této 

výzvy. 

 

6.7 Podání společné nabídky 

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou za podmínek uvedených níže podalo více 

dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku 

považují za jednoho dodavatele a jsou povinni v nabídce předložit: 

- platnou a účinnou smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 

budou vůči příslušnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zavázáni společně a 

nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky, a 

- výpis z veřejného rejstříku či jiné zákonné evidence, není-li v něm dodavatel zapsán, 

a to každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku,  

- v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle čl. 6.2 písm. 

a) každý dodavatel samostatně. 

 

6.8 Požadavky na zpracování návrhu poskytovaného plnění 

V nabídce dodavatel předloží podrobný a propracovaný návrh poskytovaného plnění dle 

požadavků uvedených v Příloze č. 1 této výzvy. 

Centrální zadavatel může dodavatele vyzvat ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 

ceny, a to zejména s ohledem na informace obsažené v předloženém návrhu poskytovaného 

plnění. Nebude-li zdůvodnění odpovídat požadavkům analogicky uvedeným v § 113 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude to 

důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. 

 

6.9 Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude v nabídce uvedena jako vypočtená celková částka za celou dobu 

plnění veřejné zakázky. Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží kalkulaci nabídkové ceny 
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vyplněním tabulky uvedené na listu „firemní“ v Příloze č. 2 této výzvy za současného splnění 

veškerých podmínek uvedených v Příloze č. 1 a Příloze č. 3 této výzvy. Tato kalkulace 

nabídkové ceny bude přílohou návrhu smlouvy dodavatele. 

 

Nabídková cena bude v nabídce členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena 

včetně DPH. Dodavatel je povinen uvést, zda je plátcem DPH.  

 

 

6.10 Požadavky na náležitosti a členění nabídky 

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili níže uvedené dokumenty a informace 

v jednom společném svazku a v následujícím doporučeném formálním členění nabídky: 

 

Oddíl A: Identifikační údaje dodavatele a doklady prokazující oprávnění osob 

podepisujících nabídku jednat za dodavatele dle č. 6.1 této výzvy, 

Oddíl B: Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů 

dle čl. 6.2 této výzvy, 

Oddíl C: Seznam poddodavatelů, které dodavatel hodlá použít při plnění předmětu zakázky 

zpracovaný dle čl. 6.6 této výzvy, 

Oddíl D: Návrh poskytovaného plnění zpracovaný dle čl. 6.8 této výzvy, 

Oddíl E:  Nabídková cena zpracovaná dle čl. 6.9 této výzvy, 

Oddíl F: Návrhy smluv zpracované dle čl. 7 této výzvy, a to zvlášť pro centrálního a 

pověřujícího zadavatele, včetně obchodních podmínek dodavatele, pokud je 

dodavatel požaduje přiložit jako přílohu příslušné smlouvy; přílohu návrhu smlouvy 

dle čl. XII. odst. 1 písm. a) a b) dodavatel do nabídky nepřikládá, 

Oddíl G: Elektronická kopie nabídky na technickém nosiči dat ve formátu.pdf – USB, 

CD/DVD (doporučující). 

 

Z důvodu právní jistoty zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla zajištěna 

způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny 

listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 

 

7. Obchodní podmínky 

Centrální zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou 

závazných vzorů smluv pro centrálního a pověřujícího zadavatele, které jsou Přílohou č. 3 

této výzvy.  

Dodavatel ve své nabídce předloží návrhy smluv samostatně pro centrálního a pověřujícího 

zadavatele, které budou obsahovat veškeré tyto podmínky. Dodavatel je oprávněn 

zapracovat do návrhů své případné další, doplňující obchodní podmínky, které však nebudou 

v rozporu s obchodními podmínkami zadavatele a nebudou zhoršovat jeho postavení.  

Každý ze zadavatelů se zaváže v rámci smluv k čerpání pouze takového rozsahu plnění 

veřejné zakázky, které se týká jeho samotného. 
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Obchodní podmínky musí odpovídat zákonu o elektronických komunikacích a doplňovat 

návrhy smluv tak, aby byly splněny náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací dle § 63 zákona o elektronických komunikacích. Návrhy 

smluv v nabídce budou podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu se 

způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle právních předpisů České republiky, 

zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

s uvedením jejího celého jména a příjmení a funkce u podpisu a data podpisu.  

Dodavatel je povinen v samostatné příloze návrhu smlouvy dle jeho čl. XII písm. d)  výslovně 

doplnit níže uvedené informace a podmínky: 

a) popis poskytované služby splňující náležitosti dle § 63 odst. 1 písm. c) body 1 až 6 zákona 

o elektronických komunikacích,  

b) nabídku druhů servisních služeb a služeb zákaznické podpory, včetně způsobů, jakými lze 

tyto služby využívat, 

c) způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za 

poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a dobu 

odstranění těchto vad ze strany dodavatele, 

d) způsob náhrady škody a vrácení peněz v případě nedodržení úrovně kvality služby 

stanovené ve smlouvě nebo přerušení poskytování služby nebo připojení, 

e) druhy opatření, která dodavatel může přijmout v případě narušení bezpečnosti a integrity 

své sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti, 

f) způsob sdělení rozhodnutí příslušného zadavatele o uvedení svých identifikačních údajů 

v účastnickém seznamu a rozhodnutí oprávněných osob příslušného zadavatele o uvedení 

svých osobních údajů v účastnickém seznamu v souladu s § 41 odst. 3 zákona o 

elektronických komunikacích. 

Centrální zadavatel nepřipouští jakékoliv smluvní pokuty či jiná sankční ustanovení za 

nedodržení nebo porušení smluvních povinností smluvních stran, pokud nejsou uvedeny v 

zadávacích podmínkách nebo návrhu smlouvy, který je přílohou výzvy k předložení nabídek. 

Dodavatel není oprávněn jednostranně měnit smluvní podmínky, včetně obchodních 

podmínek poskytování předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Nabídka, která nebude obsahovat návrhy smluv pro centrálního a pověřujícího 

zadavatele splňující výše uvedené náležitosti, bude vyřazena a dodavatel podávající 

takovou nabídku bude z tohoto výběrového řízení vyloučen. 

 

 

8. Platební podmínky 

Jednotkové ceny uvedené dodavatelem v kalkulaci nabídkové ceny dle Přílohy č. 2 této 

výzvy jsou cenami nejvýše přípustnými. 

Platby budou prováděny měsíčně bezhotovostně na základě faktury podle skutečně 

poskytovaných služeb, vystaveného v elektronické podobě. Fakturační období bude 

nastaveno tak, aby se shodovalo s kalendářním měsícem. Součástí faktury bude vždy 

podrobný výpis služeb čerpaných na jednotlivých SIM. 
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Bude-li vybraný dodavatel plátcem DPH, bude faktura obsahovat příslušné náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Lhůta splatnosti bude činit min. 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

faktury objednateli a bude uváděna na faktuře. 

Příslušný zadavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její doby splatnosti, pokud 

nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, pravdivé a úplné údaje. Dodavatel je v 

takovém případě povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce min. 14 

kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení příslušnému zadavateli. Lhůta 

splatnosti se přerušuje a začíná běžet od začátku po dni prokazatelného doručení faktury se 

všemi náležitostmi příslušnému zadavateli. 

Platby budou prováděné v Kč, tj. českých korunách.  

Zálohové platby nebudou ze strany kteréhokoliv ze zadavatelů poskytovány. 

Další podrobné údaje a požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy. 

 

 

9. Posouzení a hodnocení nabídek a kritéria hodnocení 

Hodnotící komise jmenovaná centrálním zadavatelem posoudí, zda nabídky dodavatelů 

splnily zadávací podmínky. Nabídky nesplňující zadávací podmínky komise vyřadí. 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle kritéria 

nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH.  

 

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné vzestupným 

seřazením podle výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH, přičemž jako nejvýhodnější bude 

označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč vč. DPH.  

 

 

10. Lhůta, místo a podmínky pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí 12. 12. 2017 v 9.00 hod. Nabídku je nutno v této lhůtě 

doručit v listinné formě na adresu: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 

Kounicova 271/13, 602 00 Brno. 

Na této adrese je možné nabídku v uzavřené obálce podat též osobně, a to v 6. podlaží, 

sekretariát ředitele, v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hod., poslední den lhůty do 9.00 

hod. 

Rozhodující pro včasné podání nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. 

Nabídka bude podána v uzavřené neprůhledné obálce zabezpečené prostředky proti 

neoprávněné manipulaci tak, aby bylo zamezeno seznámení se s obsahem nabídky před 

otevřením obálky, bude označena názvem zakázky a slovem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí 

být uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné zaslat oznámení, že nabídka byla 

podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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11. Pravidla pro vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavatelé mají právo ve lhůtě pro podání nabídek žádat centrálního zadavatele o 

vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost dodavatele musí být centrálnímu zadavateli doručena nejpozději čtyři 

pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to na e-mailovou adresu jeho výše 

uvedené kontaktní osoby.   

Případné vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní centrální zadavatel stejným způsobem, 

jakým uveřejnil oznámení této výzvy k podání nabídek, tj. na profilu centrálního zadavatele 

na adrese https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=41, a to do dvou pracovních dnů 

následujících po dni doručení žádosti dle předchozího odstavce. Pokud centrální zadavatel 

na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 

uvedenou v předchozí větě. 

 

 

12. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

Zadávací podmínky obsažené v této výzvě může centrální zadavatel změnit nebo doplnit 

před uplynutím lhůty k podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude 

uveřejněna na výše uvedeném profilu centrálního zadavatele. Pokud to povaha doplnění 

nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, centrální zadavatel současně přiměřeně 

prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží 

zadavatel lhůtu k podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

 

 

13. Způsob doručování oznámení o rozhodnutích zadavatele 

Centrální zadavatel si tímto vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru dodavatele  

do pěti pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení  

o výběru dodavatele považuje za doručené všem dotčeným účastníkům výběrového řízení 

okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

 

14. Vybraný dodavatel 

Vybranému dodavateli vznikne dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky právo a povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu smlouvu. 

Pokud vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k jejímu 

uzavření, je zadavatel oprávněn vybrat k plnění veřejné zakázky dodavatele, jehož nabídka  

se umístila na dalším místě v konečném pořadí. Takto smí zadavatel postupovat opakovaně.  

 

 

 

 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=41
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15. Ostatní podmínky a informace 

Tato výzva je závazná pro účastníky shora uvedeného výběrového řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu. 

Informace a údaje uvedené v této výzvě a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně  

a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a vybraný dodavatel při plnění 

smlouvy. 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto 

výběrového řízení jako dodavatel více než jednou, a to ani v případě podání společné 

nabídky více dodavatelů.  

Náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení centrální zadavatel dodavatelům 

nehradí. 

Podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny.  

Pokud dodavatel považuje některé informace v nabídce za součást svého obchodního 

tajemství je povinen je takto výslovně označit. Obchodním tajemstvím nesmí být jeho 

identifikační údaje, nabídková cena a ceny uvedené v návrhu smlouvy, datum podání 

nabídky, příp. jiné údaje, které podléhají povinnosti zveřejnění dle právních předpisů České 

republiky, např. dle zákona upravujícího registr smluv či poskytování informací. Označí-li 

takové údaje dodavatel jako obchodní tajemství, nebude na tuto skutečnost centrální 

zadavatel brát zřetel a dodavatel není oprávněn uplatnit nároky z obchodního tajemství u 

těchto údajů. S tímto vyslovuje dodavatel podáním své nabídky výslovný souhlas. 

Porušením obchodního tajemství také není uveřejnění smlouvy v plném rozsahu uzavřené 

s vybraným dodavatelem na plnění této veřejné zakázky dle požadavků právních předpisů 

České republiky, zejména v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra a na profilu 

zadavatele. 

Na nabídky, které budou označeny nebo doručeny v rozporu se zadávacími podmínkami 

nebo které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nahlíží tak, jako by 

nebyly podány. Centrální zadavatel však ani takové nabídky dodavatelům nebude vracet a 

učiní je součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

Pokud nabídka nebude úplná, nebude obsahovat veškeré doklady a informace stanovené 

touto výzvou nebo nebude splňovat podmínky stanovené touto výzvou, bude to mít za 

následek vyřazení nabídky a dodavatel, který podal takovou nabídku, bude vyloučen z tohoto 

výběrového řízení.  

Centrální zadavatel má však právo vyzvat dodavatele k poskytnutí doplňujících informací, 

dokladů či vysvětlení k jeho nabídce. Doplněním nebo objasněním nabídek však nesmí být 

změněna celková nabídková cena. 

Dalšími důvody k vyloučení dodavatele z výběrového řízení jsou: 

a) nedoložení či nedoplnění příslušných údajů na výše uvedenou výzvu centrálního 

zadavatele, 

b) pokud nabídka či její obsah neodpovídá skutečnosti a mělo či mohlo by to mít vliv na 

posouzení splnění zadávacích podmínek nebo na naplnění hodnotících kritérií, 

c) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících 

z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů, 
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d) pokud by došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě kromě zrušení výběrového 

řízení, není možné, 

e) pokud se dodavatel dopustil v posledních třech letech před zahájením výběrového 

řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního 

vztahu s některým ze zadavatelů či jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke 

vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným 

sankcím, 

f) pokud se dodavatel pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí centrálního zadavatele 

ve výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, 

které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo 

g) pokud se dodavatel dopustil v posledních třech letech před zahájením výběrového 

řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, 

včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné 

opatření, 

h) pokud centrální zadavatel získá důvodné podezření, že dodavatel uzavřel s jinými 

osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 

i) pokud nabídka dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která 

nebyla dodavatelem řádně zdůvodněna. 

Oznámení o vyloučení dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele stejně jako 

výsledek výběrového řízení.  

Centrální zadavatel je oprávněn zrušit toto výběrové řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy  

s vybraným dodavatelem, a to i bez udání důvodu. V takovém případě bude informace o 

zrušení výběrového řízení uveřejněna na jeho profilu centrálního zadavatele. 

Centrální zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze 

uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť na ni v souladu s ustanovením § 31 tohoto 

zákona uplatňuje obecnou výjimku z působnosti zákona. Pokud jsou proto v této výzvě a 

ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové 

skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zmíněný zákon uplatňován, vyjma 

případů, kdy je to výslovně uvedeno. 

Tato výzva je současně zadávací dokumentací a spolu s přílohami uvedenými v jejím textu a 

případně později poskytnutými vysvětleními a změnami zadávací dokumentace obsahuje 

zadávací podmínky shora uvedené veřejné zakázky. 

Zakázka zadávaná v tomto výběrovém řízení je v rozsahu plnění pro centrálního zadavatele 

zakázkou financovanou ze strukturálních fondů EU, Operačního programu technická pomoc, 

jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Informace o tomto 

operačním programu jsou zveřejněny na stránkách jeho řídícího orgánu www.mmr.cz. 

Dodavatel proto podáním nabídky v tomto výběrovém řízení souhlasí s uplatněním podmínek 

tohoto operačního programu na výběrové řízení a s tím, že jeho nabídka a účast ve 

výběrovém řízení podléhají v plném rozsahu kontrolní pravomoci nejen tohoto řídícího 

orgánu, ale dále ministerstvu financí a to z důvodu uplatnění zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to včetně auditních orgánů obou těchto ministerstev, a dále vzhledem k účasti 

http://www.mmr.cz/
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finančních prostředků z Evropské unie i kontrolní pravomoci Evropské komise, Evropského 

účetního dvora a Evropského úřadu pro boj proti podvodům, příp. dalším orgánům Evropské 

unie, mají-li k tomu dle právních předpisů pravomoci. V rámci výkonu kontrolu neplatí 

důvěrnost informací, dodavatel je povinen poskytnout kontrolním orgánům součinnost a 

dodavatel není oprávněn uplatňovat pravidla obchodního tajemství v tomto ohledu.  

V případě pověřujícího zadavatele podléhá nabídka a účast dodavatele kontrolním 

pravomocem orgánů, které jsou dle právních předpisů České republiky oprávněny 

kontrolovat činnost pověřujícího zadavatele jako příspěvkové organizace zřízené krajem 

Vysočina. Podáním nabídky se dodavatel zavazuje k součinnosti při výkonu takové kontroly 

a souhlasí s předložením dokumentů, které v rámci výběrového řízení předloží centrálnímu 

zadavateli, a to v plném rozsahu příslušným kontrolním orgánům.  

Tato výzva včetně veškerých příloh uvedených v jejím textu je v elektronické podobě 

dostupná na profilu zadavatele na adrese https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=41. 

Je-li v této výzvě uvedeno, že se příslušné rozhodnutí či oznámení zadavatele uveřejňuje na 

jeho profilu, považuje se za doručené všem dotčeným dodavatelům okamžikem takového 

uveřejnění. 

 

V Brně dne 28. 11. 2017 

 

 

Za zadavatele: 

 

 

 

 

        …………………………………. 

 Ing. Artur Zatloukal 

 ředitel Úřadu Regionální rady  

 regionu soudržnosti Jihovýchod,  

 na základě plné moci 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=41
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