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Zadávací dokumentace je výčtem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících 
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1. 
. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
  

Název zadavatele : Liberecká IS, a.s. 
Sídlo : Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 
Osoba oprávněná jednat : jméno : Ing. Jaroslav Bureš, MBA 
   funkce : Statutární ředitel 
   e-mail : bures.jaroslav@is.liberec.cz 
   telefon : +420 485 243 031 
IČ : 25450131 
DIČ  CZ25450131 
Telefon : +420 485 243 031  
Profil zadavatele 
 

: 
 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fef4d574-cec9-49ed-
9502-dfe5666fb5ce  

Zástupce zadavatele  : Jméno : Ing. Ivan Landsmann 
  Funkce : Manažer obchodu 
   e-mail : landsmann.ivan@libereckais.cz 
   Telefon : +420 485 243 031 

 
2.. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

2.1.  Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce a dodávku materiálu, zadávanou formou zjednodušeného 
podlimitního řízení (§ 25 zákona a § 38 zákona). 

 

2.2.  Uchazeč předloží nabídku, jejímž předmětem budou stavební práce a dodávka materiálu. 
 

2.3.   Klasifikace předmětu veřejné zakázky  
 

Kód CPV  Název  
32412110-8    Internetové sítě 
32562300-3 Optické kabely pro přenos dat 

       

2.4.   Vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky:  
 
Podrobná technická specifikace a projektová dokumentace je přílohou číslo 3 této výzvy k podání 
nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel v souladu s § 98 zákona rozděluje veřejnou zakázku na části dle uvedené specifikace: 
 

ČÁST A „Instalační a stavební práce“    
 

 

Projektová dokumentace předmětné akce řeší: 
 
• Instalaci trubičkového systému 
• Instalace nových kabelových komor na trase 
• Instalace zemních, optických spojek na trase 
• Obsazení mikrotrubiček a HDPE chrániček 
• Instalaci optických kabelů 
• Provaření optických vláken 
• Ukončení optického kabelu v objektu: 
 Objekt A1, TSML, Erbenova 376/2, Liberec 8 

mailto:bures.jaroslav@is.liberec.cz
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fef4d574-cec9-49ed
mailto:landsmann.ivan@libereckais.cz
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ČÁST B „Dodávka materiálu“ 
 

 

Jedná se o dodávku materiálu pro stavbu optické sítě MAN Liberec.  
 

2.5.   Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 

2.6.  Podání nabídky 
  

- Dodavatel může podat nabídku na jednu či více částí této veřejné zakázky. Tato nabídka 
bude pro každou část samostatně obsahovat veškeré dokumenty požadované 
zadavatelem, kromě dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace. Na každou 
uchazečem předkládanou část veřejné zakázky bude předložen jeden návrh smlouvy. 

- Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah pro jednotlivé části veřejné zakázky, které 
jsou požadovány a specifikovány v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění jednotlivé 
části budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. 

- Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci.   

 

2.7.  Celková maximální hodnota veřejné zakázky činí 3.700.000,- Kč bez DPH a nesmí být 
překročena. 

 
 Předpokládaná hodnota pro část A činí 1.350.000,- Kč bez DPH.  
   

 Předpokládaná hodnota pro část B činí 2.350.000,- Kč bez DPH.  
  
 
  

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Místo plnění: území města Liberce.  
 
4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY pro část A i  B  

 

Předpokládaný termín zahájení plnění pro  
části A a B 

 
: 

 
Září 2016 

Nejzazší termín ukončení plnění část A : Do 4 týdnů od podpisu smlouvy 
Plnění navazuje na ukončení 
plnění části B     

Nejzazší termín ukončení plnění část B : Do 5 pracovních dnů od podpisu 
smlouvy 

 
 

Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 
organizační potřeby a vybranému Dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže 
vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 
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posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro 
dokončení.  
 
 
 

5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 

5.1.   Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

5.2.   Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. 

5.3. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta, a současně uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění 
žádosti, na profilu zadavatele. 

5.4. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 

 
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE 

 

6.1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 50 zákona 

Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v 
rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. 
 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění 
 

1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 
3. předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. 
4. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a)  zákona. 

 

6.2. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 odst. 1 zákona) 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v 
rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona. 

 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - k) předložením 
čestného prohlášení.  

 

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 54 
písm. a), b) zákona předložením následujících listin: 
 

6.3.1. Kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona: 
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 
písm. a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel 
zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán. 

 

6.3.2. Kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona: 
  Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 

písm. b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
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právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 
6.4. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona 

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o své ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 
 

6.5. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) 
 

Pro část A 
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 56 
odst. 1 písm. a) předložením následujících listin: 
 

Dodavatel předloží seznam minimálně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem 
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí 
být:  

i) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno 
veřejnému zadavateli,  

ii) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo  

iii) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu ii) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že provedl v posledních 3 letech alespoň 3 dodávky 
obdobného charakteru  v minimální hodnotě 700.000,- Kč bez DPH za zakázku.  
 
 
Pro část B 
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 56 
odst. 1 písm. a) předložením následujících listin: 
 

Dodavatel předloží seznam minimálně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem 
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí 
být:  

i) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno 
veřejnému zadavateli,  

ii) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo  

iii) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu ii) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že provedl v posledních 3 letech alespoň 3 dodávky 
obdobného charakteru  v minimální hodnotě 900.000,- Kč bez DPH za zakázku. 
 

 6.6. Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů 
Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
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zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek. 
 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením 
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace:  
 

- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona v rozsahu dle § 53 odst. 3 zákona: 
a) výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 
c) čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona), 
d) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona), 
e) čestné prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) - k) zákona). 

 
 

- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona (bod 6.3. výzvy a ZD) 
a) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné evidence, 

pokud je v ní dodavatel zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 
 

- Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle      
§ 50 odst. 1 písm. c) zákona. 

 

- Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. odst. 1 písm. a) zákona (bod 6.5. výzvy 
a ZD). 

- seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění včetně příloh (i. - iii.). 
 

 

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 (§ 62 odst. 3 zákona). 
 

Blíže viz příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících kvalifikaci, zejména        
§ 50 a násl. a § 125 a násl. 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

- Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
- Platby budou prováděny vždy po realizaci konkrétní dodávky, na základě protokolárního 

předání obsahujícího potvrzený dodací list. 
- Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných 

právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou 
objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. 

- Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
zadavateli.  Zadavatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti. Za datum zaplacení se 
pokládá den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 
 

8. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
 

§ Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky 
prostřednictvím plnění subdodavatelů uchazeče. 
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§ Pokud uchazeč dle § 51 odst. 4 zákona prostřednictvím subdodavatele prokazuje některý 
z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit doklady prokazující splnění 
základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle 
§ 51 odst. 4 písm. b). Takový subdodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, 
a to min. v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to 
pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 
rozsahu jako subdodavatel původní. 

 
 

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

9.1. Stanovení nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a 
to absolutní částkou v českých korunách. 

 

9.2. Členění nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v členění :  
 

Pro část A 
 

• Nabídková cena – Instalační a stavební práce - bez DPH    
• DPH 
• Celková nabídková cena – Instalační a stavební práce - včetně DPH 

 

Pro část B 
 

• Nabídková cena - Dodávka materiálu - bez DPH 
• DPH 
• Nabídková cena - Dodávka materiálu - včetně DPH 

 
 

9.3. Náležitosti nabídkové ceny 
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
veřejné zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné 
zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační 
vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky, dále dopravu do místa určení, žádné 
vícenáklady uvedené mimo nabídku nebudou akceptovány. 
 

9.4. Podmínky pro překročení nabídkové ceny 
- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  

 

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Základním kritériem pro zadání jednotlivých částí veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 
písm. b) zákona nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 

Oprava chyb 
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Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými 
a slovními údaji, anebo chyby ve výpočtech bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech 
rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby.  
 

 

11. OBSAH NÁVRHU SMLOUVY (OBCHODNÍ PODMÍNKY) 
 

- Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit podepsaný pro každou část veřejné zakázky 
samostatný návrh smlouvy.  

- Součástí nabídky bude samostatný návrh kupní smlouvy a smlouvy o dílo (dále jen smlouva), 
který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu zadávací 
dokumentace a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh 
smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné 
zakázky ve své nabídce.  
Závazný návrh smlouvy o dílo pro část A je přílohou č. 4 textu výzvy k podání nabídek a 
prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, 
závazný návrh kupní smlouvy pro část B je přílohou č. 5 textu výzvy k podání nabídek a 
prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, 

- Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu 
s tímto návrhem smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a 
podmínky zadavatele v tomto návrhu „kupní smlouvy“ uvedené.  

- Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to 
způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak 
stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 

- Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 
 

12. OBSAH NABÍDEK - POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY 
 

Součástí nabídky musí být rovněž dle §68 odst.3 
 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 
 

 

13. ČLENĚNÍ NABÍDKY 
 

Uchazeč předloží nabídku v následujícím členění: 
 

A. Krycí list nabídky - vzor příloha č.1. 
B. Doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů. 
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C. Doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče. Doklad se vyžaduje jen, pokud se nejedná 
o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního 
rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o uchazeče - fyzickou osobu, který 
nabídku podepsal sám. 

D. Informaci a doklad (např. smlouva o sdružení, plná moc) o tom, která osoba je zmocněna 
k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně. 

E. Nabídka pro část A včetně návrhu smlouvy o dílo  (jehož závazný návrh je nedílnou 
součástí zadávacích podmínek), který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče v členění dle bodu 11. zadávací dokumentace. 

F. Nabídka pro část B včetně návrhu kupní smlouvy (jehož závazný návrh je nedílnou 
součástí zadávacích podmínek), který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče v členění dle bodu 11. zadávací dokumentace. 

G. Listiny dle bodu 12. výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací 
dokumentace. 

H. Oceněný výkaz výměr – příloha č.6 
 

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

14.1. Označení nabídky 
Uchazeč předloží nabídku pro část A  v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako 
výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky.  

 

Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené  
 

„ MAN LIBEREC - PÁTEŘNÍ OPTICKÝ KABEL 
- ČÁST A – INSTALAČNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE“ - NEOTEVÍRAT 

 

Předložená nabídka musí být i v elektronickém vyhotovení, které bude obsahovat kompletní 
nabídku kromě dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Návrh smlouvy zadavatel požaduje ve 
formátu *. doc. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. 
 

Uchazeč předloží nabídku pro část B  v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako 
výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky.  

 

Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené  
 

„MAN LIBEREC - PÁTEŘNÍ OPTICKÝ KABEL 
- ČÁST B – DODÁVKA MATERIÁLU“ - NEOTEVÍRAT 

 

Předložená nabídka musí být i v elektronickém vyhotovení, které bude obsahovat kompletní 
nabídku kromě dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Návrh smlouvy zadavatel požaduje ve 
formátu *. doc. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  
 
 
Nabídka, která bude obsahovat jednotlivé části, bude předána jako celek v jedné uzavřené 
obálce označené  

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „MAN LIBEREC - PÁTEŘNÍ OPTICKÝ KABEL“ - NEOTEVÍRAT 
 
 

14.2. Požadavky na zpracování nabídky 
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Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci. 
Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami musí být 
předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, 
musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. 
Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.  
 

14.3. Další pokyny pro  zpracování nabídky 
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč 
používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu 
uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, 
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál 
nebo úředně ověřenou kopii plné moci. 

 

14.4. Úprava nabídky 
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s 
jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat 
přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny 
až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a 
jednotlivé listy příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky. 

 

14.5. Adresa podávání písemností 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v 
oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní 
osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese doporučená 
zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. 
 

15. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3. 
b) Osobně se nabídka podává zadavateli na adrese Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 

3. 
c) Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.7.2016 v 10.00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky 

je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 
d) Otevírání obálek proběhne dne 27.7.2016 v 10.15 hod. v sídle zadavatele (Liberecká IS, a.s., 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3).  
Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce  uchazeče. 

 

16. ZADÁVACÍ LHŮTA (§ 43 ODST. 2) 
 

- Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 90 dnů. 
- Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům 
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení zadávacího řízení.  
 

17. PODMÍNKY PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

Tato výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, včetně 
všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele  
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http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fef4d574-cec9-49ed-9502-dfe5666fb5ce  
 
 
 
 
 
18. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona. 
- Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a 

souvisejícími předpisy. 
- Zadavatel si vyhrazuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu 

zadavatele (§ 60 a § 76 zákona). 
- Zadavatel nebude odesílat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky poštou, ale vyhrazuje 

si právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na profilu 
zadavatele (§ 81 zákona odst.4). 

- Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny 
- Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli 

úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky. 
- Dle ustanovení § 147a zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou 

na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo: 
§ změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro 

podání nabídek, 
§ požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v 

nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách. 
 
 
V Liberci dne 1.7.2016 
 
 
 ……………………………….……….. 

Ing. Jaroslav Bureš, MBA 
statutární ředitel společnosti 
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