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Veřejná zakázka na stavební práce 
 

zadávaná podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon): 

 
 

 „JAMU – Výměna zářivkových osvětlovacích těles v objektu 
Mozartova 647/1“ 

 
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní  

zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST 
 

Textová  část  zadávací  dokumentace  obsahuje  upřesňující  informace  k údajům,  které  byly  obsaženy  ve  výzvě  k podání 
nabídky, a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a 
jejichž  nesplnění  vede  k vyřazení  nabídek  z hodnocení.  Textová  část  zadávací  dokumentace  v tištěné  formě  je  součástí 
kompletní zadávací dokumentace, kterou obdrží všichni zájemci, kteří byli vyzváni k podání nabídky a všichni zájemci, 
kteří si zadávací dokumentaci vyžádali na základě zveřejnění zadávacího řízení.   
 
Veškeré  další  údaje,  které  zadavatel  poskytuje  zájemcům  podle  podmínek  zadávacího  řízení,  předává  písemně 
prostřednictvím  držitele  poštovní  licence  (pokud  to  zákon  vyžaduje),  písemně  osobně  nebo  písemně  e‐mailem  se 
zaručeným elektronickým podpisem či značkou či faxem (pokud to zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením § 
148  zákona,  a  to  v českém  jazyce  na  adresy,  které  zájemci  uvedou  při  vyžádání  zadávací  dokumentace.  Nabídku  lze 
zpracovat na základě této zadávací dokumentace.  
 
 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 
 

1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení 
2. Údaje o zadavateli 
3. Údaje o uchazeči 
4. Údaje o zadávací dokumentaci 
5. Prohlídka místa plnění 
6. Údaje o podání nabídky 
7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 
8. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
9. Kvalifikace dodavatelů 
10. Posouzení a hodnocení nabídek 
11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
12. Obchodní podmínky 
13. Platební podmínky 
14. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 
15. Technické podmínky 
16. Varianty nabídky 
17. Požadavek na poskytnutí jistoty 
18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 
19. Obsah nabídky 
20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení 
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1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení: 
Lhůty rozhodné pro zadávací řízení počínají běžet v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona dnem 
následujícím po odeslání výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Datum odeslání výzvy:           13.5.2010 
Datum rozhodné pro stanovení lhůt:        14.5.2010 
 
2. Údaje o zadavateli: 
Zadavatel ve smyslu zákona :  veřejný  zadavatel,  jiná  právnická  osoba  zřízená  za  účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu ‐ § 2 odst. 2 písm. d) zákona 
Právní forma :  veřejná vysoká škola, kód 601 
Název zadavatele :  Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Sídlo zadavatele :  Beethovenova 650/2, 662 15 Brno, kód obce ZÚJ 582786 
IČ :  62156462 
DIČ :   CZ62156462 
Osoby oprávněné jednat :  prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor  
  JUDr. Lenka Valová, kvestorka 
Kontaktní osoba :  Ing. Josef Vinkler 
e‐mail :  vinkler@jamu.cz 
telefon :  +420 542 591 113 
fax :  +420 542 591 142 
 
3. Údaje o uchazeči: 
Uchazeč  je  povinen  uvést  v nabídce  v souladu  s ustanovením  §  68  odst.  2  zákona  v návaznosti  na 
ustanovení § 17 písm. d) zákona své identifikační údaje takto: 

Právnické osoby: 
Obchodní firma nebo název  
Sídlo 
Právní forma 
Identifikační číslo, bylo‐li přiděleno 
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu 
Jiné osoby oprávněné  jednat  jménem právnické osoby  (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené 
kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc) 
Kontaktní spojení – telefon, fax, e‐mail 

Fyzické osoby: 
Jméno a příjmení, případně obchodní firma 
Místo podnikání případně místo trvalého pobytu 
Identifikační číslo, bylo‐li přiděleno  
Kontaktní spojení – telefon, fax, e‐mail 

Podává‐li nabídku více dodavatelů společně: 
Podává‐li nabídku více dodavatelů  společně, předloží  tito dodavatelé v nabídce doklady v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 5 a 6 zákona.  

V nabídce bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku:  
V případě právnické osoby 
Obchodní firma nebo název  
Sídlo 
Právní forma 
Identifikační číslo, bylo‐li přiděleno  

mailto:vinkler@jamu.cz
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Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu 
Jiné osoby oprávněné  jednat  jménem právnické osoby  (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené 
kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc) 
Kontaktní spojení – telefon, fax, e‐mail 

V případě fyzické osoby 
Jméno a příjmení, případně obchodní firma 
Místo podnikání případně místo trvalého pobytu 
Identifikační číslo, bylo‐li přiděleno 
Kontaktní spojení – telefon, fax, e‐mail 

Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede 
uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení. 
 
4. Údaje o zadávací dokumentaci: 
 
4.1. Součásti zadávací dokumentace:   

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 
1) Zadávací dokumentace – textová část (v tištěné podobě) 
2) Zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě) 
3) Zadávací dokumentace – obchodní podmínky (v tištěné podobě) 
4) Pasportizace objektu (v datové podobě) 
5) Tabulka „Krycí list nabídky“ (v tištěné a datové podobě) 
6) Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“ (v tištěné a datové podobě) 
 

4.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti na adresu 
zadavatele. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace  musí zadavateli doručena nejpozději 
5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemná žádost o zadávací dokumentaci bude mít 
podobu objednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefonického, faxového a e‐mailového 
spojení. Písemnou žádost  je možné doručit e‐mailem nebo faxem. Vyžádanou zadávací dokumentaci 
si vyzvedne zájemce osobně po předchozí telefonické dohodě na adrese zadavatele v pracovní dny od 
9,00 hod. do  14,00 hod. Písemnou  žádost  o poskytnutí  zadávací dokumentace  je možné doručit  e‐
mailem nebo faxem nejdříve 14.5.2010 a nejpozději 28.5.2010. 

Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Josef Vinkler a jím pověřená osoba ‐ Alena Cesarová. 
 
4.3. Náklady za zadávací dokumentaci 

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za zadávací dokumentaci. 
 
4.4. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci 

Dodavatel  je  oprávněn požadovat po  zadavateli dodatečné  informace  k zadávacím podmínkám na 
základě  písemné  žádosti  (e‐mailem,  faxem,  poštou  nebo  osobním  doručením).  Písemná  žádost  o 
poskytnutí  dodatečných  informací  k zadávacím  podmínkám  se  podává  na  adresu  zadavatele 
v českém  jazyce  nejpozději  5  dnů  před  uplynutím  lhůty  pro  podání  nabídek.  Zadavatel  poskytne 
dodatečné  informace  k zadávacím podmínkám písemně  (e‐mailem,  faxem) nejpozději do  3 dnů  od 
doručení žádosti. 

Zájemce může požadovat dodatečné informace nejpozději do 28.5.2010. 
Odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám poskytuje zadavatel nejpozději do 31.5.2010. 
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Josef Vinkler nebo jím pověřená osoba ‐ 
Alena Cesarová.. 
 
5. Prohlídka místa plnění: 
Zadavatel umožní všem zájemcům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.  
Prohlídka místa plnění se koná dne 26.5.2010 v 10,00 hod. v místě plnění veřejné zakázky, tj. v budově 
Divadelní fakulty JAMU v Brně,  Mozartova  647/1.   
 
6. Údaje o podání nabídky: 
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, 
nesmí  být  současně  subdodavatelem  jiného  dodavatele  v tomtéž  zadávacím  řízení. Nabídku může 
podat dodavatel společně s jinými dodavateli  (společná nabídka více dodavatelů). Pokud dodavatel 
podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně  je 
subdodavatelem  jiného  dodavatele  v tomtéž  zadávacím  řízení,  zadavatel  všechny  nabídky  podané 
takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a následně vyloučí. 

Nabídka se podává písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být 
uvedena  adresa, na niž  je možné  zaslat oznámení podle  §  71 odst.  6  zákona o podání nabídky po 
uplynutí lhůty po podání nabídek. 
 
6.1. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a 
je  stanovena na 19 kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 2.6..2010 do 
14,00 hod. 
 
6.2. Místo pro podání nabídek 

Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 6.1. na adresu  zadavatele. 
Nabídky  lze podávat prostřednictvím držitele poštovní  licence nebo osobně v pracovní dny od 9,00 
hod.  do  14,00  hod.  Nabídky  bude  přebírat  Ing.  Josef  Vinkler,  Alena  Cesarová  nebo  jiná  osoba  
pověřená ing. Josefem Vinklerem. 
 
6.3. Zadávací lhůta 

Zadavatel  stanovil  konec  zadávací  lhůty  v souladu  s ustanovením  §  43  datem  31.7.2010.  Do 
uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením § 43 zákona. 
 
7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 
Obálky  s  nabídkami  uchazečů  budou  otevírány  dne  2.6.2010  v 14,30  hod.  na  adrese  zadavatele, 
Beethovenova 650/2, Brno.  
 
8. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 
 
8.1. Druh veřejné zakázky 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. 
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8.2. Název veřejné zakázky 

„JAMU – Výměna zářivkových osvětlovacích těles v objektu Mozartova 647/1“ 
 
8.3. Místo plnění veřejné zakázky 

Brno, kód NUTS CZ0624 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Mozartova 647/1 
 
8.4. Doba plnění veřejné zakázky 

Plnění veřejné zakázky bude rozděleno z finančních důvodů na etapy. V roce 2010 bude realizovaná 
I.etapa díla v max. hodnotě 1.550 tis. Kč včetně DPH. Zbývající část díla (II. etapa) bude realizována 
v roce 2011 v termínech po vzájemné dohodě se zhotovitelem. 

8.4.1. I. etapa  

Zahájení plnění:  8.7.2010    
Ukončení plnění:  nejpozději do 15.9 2010 

8.4.2. II. etapa 

Zahájení plnění:  předpoklad červenec 2011 
Ukončení plnění:  předpoklad září 2011  

 
8.5. Klasifikace veřejné zakázky 

   CPV   měrná jednotka  rozsah 
Elektroinstalační  práce  45310000‐3  soubor  1 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:        2.600.000 Kč 
 
8.6. Rozdělení veřejné zakázky na části 

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona. 
 
8.7. Popis předmětu veřejné zakázky  

Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  je  výměna  zářivkových  osvětlovacích  těles  v učebnách, 
kancelářích a ostatních místnostech v budově Mozartova 647/1. Jedná se o elektrická typová svítidla 1 
– 4x 40W s ochrannými kryty a skly stropního a nástěnného provedení vyrobenými před cca 15 lety 
výrobcem ELLUX Brno. 
Tyto osvětlovací tělesa  jsou v provozu  již cca 15 let a nevyhovují dnes platným normám hygieny na 
osvětlení jednotlivých pracovišť, platným předpisům bezpečnosti a požadavkům na opravy a údržbu  
 
Doba realizace veřejné zakázky: 

Veřejná  zakázka  bude  realizována  v časových  etapách  dle  finančních možností  zadavatele.  V roce 
2010 budou  realizovány práce do výše max.  1 550  tis. Kč včetně DPH. Dokončení veřejné  zakázky 
bude realizováno v roce 2011 v termínech po vzájemné dohodě se zhotovitelem.  

 
8.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky  

8.8.1. Výměna světel bude provedena v místnostech: 

5.N.P:  400 – chodba, 400A – chodba, 402 ‐ učebna, 403 ‐ sklad 
4.N.P:  300 – chodba,  301 ‐ učebna, 302 ‐ učebna, 303 ‐ kancelář, 304 – učebna, 307A – chodba, 

310 – sklad, 311 – sklad, 312 ‐ předsíň WC 
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3.N.P:  201 ‐ učebna, 203 ‐ učebna, 204A ‐ kancelář, 205 – chodba, 206 ‐ kancelář,  
207 – kancelář, 207A – kuchyňka  

2.N.P:  101 ‐ kancelář, 102 ‐ učebna, 103 ‐ učebna, 105 ‐ učebna, 107 ‐ učebna, 108 ‐ kancelář, 
108A – chodba, 109 – kancelář, 109A – chodba, 113 – chodba  

1.N.P:  1  ‐  učebna,  2  ‐  učebna,  3A  ‐  tělocvična  (nutná  svítidla  s ochranným  krytím  proti 
poškození), 4 ‐ učebna, 5 ‐ kancelář, 6 ‐ učebna, 6A – předsíň, 7 – kancelář,  
7A – předsíň, 13 – chodba 

1.P.P:  01 ‐ dílna, 01A – dílna, 01B – garáž, 02‐ dílna, 04A ‐ kancelář, 05 ‐ učebna, 06 – učebna, 
07‐ rozvodna, 08 – vrátnice, 012 – výměníková stanice, 024 – chodba, 024A  ‐ chodba, 
024B – chodba 

8.8.2. Světelně technický návrh osvětlení dle současně platné normy ČSN EN 12464‐1 na osvětlení 
vnitřních  pracovních  prostor  a  předpisů  hygieny  na min.  osvětlení  jednotlivých  pracovišť 
(učebny uvažujte  jako obecné, dle potřeb  jsou užívány pro  různý  typ výuky od dramatické 
tvorby až po klasickou výuku spojenou se čtením a psaním). 

8.8.3. Demontáž stávajících elektrických zářivkových svítidel v počtu 161 ks včetně závěsů a  jejich 
ekologická likvidace. 

8.8.4. Dodávka  a  montáž  nových  osvětlovacích  těles  včetně  závěsů,  případné  úpravy  kotvení, 
elektroinstalace a zatmelení starých otvorů. 

8.8.5. Zářivková  svítidla  musí  být  moderní  konstrukce  s optickým  parabolickým  systémem, 
elektronickým předřadníkem, s možností montáže do souvislých  řad a obrazců, osvětlovací 
tělesa na závěsech typu direct/indirect, barva osvětlovacích těles bílá. 

8.8.6. V dílenských  prostorách,  skladech  nebezpečných  hmot  a  garážích  musí  být  konstrukce 
svítidla vhodná pro tyto provozy; v tělocvičně svítidla s ochranným krytem proti poškození. 

8.8.7. Po  dokončení  montáže  měření  hodnot  osvětlenosti  ve  všech  prostorách,  které  prokáže 
dodržení platné normy ČSN EN 12464‐1. 

8.8.8. Provedení  veškerých  předepsaných  zkoušek,  revizí  včetně  vystavení  dokladů  o  jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 
2 vyhotoveních. 

8.8.9. V roce 2010 bude přednostně realizována výměna svítidel v učebnách a kancelářích. 
 
8.9. Práva zadavatele k omezení předmětu veřejné zakázky  

Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  omezit  předmět  plnění  veřejné  zakázky  a  nerealizovat  některé  části 
předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. Dodavatel nemá právo vymáhat 
plnění celého předmětu a účtovat zadavateli jakékoliv sankce, pokud zadavatel tohoto práva využije. 
 
9. Kvalifikace dodavatelů: 

Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 zákona 
a profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 zákona. 
Požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace  jsou uvedeny v části Zadávací 
dokumentace – kvalifikační dokumentace, která  je  součástí kompletní zadávací dokumentace podle 
odst. 4.1.  
 
10. Posouzení a hodnocení nabídek: 
 
10.1.  Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 

Zadavatel zvolil  jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou 
cenu.  
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10.2.  Výběr nejvhodnější nabídky 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky  toho uchazeče,  jehož nabídka podle základního 
hodnotícího kritéria obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. 
 
11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 
11.1.  Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet nabídkové ceny, a to zpracovaným 

rozpočtem. Rozpočet bude součástí nabídky.  
11.2.  Nabídkovou cenou se rozumí cena v Kč bez DPH stanovená uchazečem za celý předmět plnění 

veřejné  zakázky  specifikovaný  touto  zadávací dokumentací. Nabídková  cena musí zahrnovat 
veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. 11.3. 

11.3.  Nabídková  cena  musí  zahrnovat  veškeré  náklady  uchazeče  na  kvalitní  zhotovení  celého 
předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a 
jeho provoz, odvozu a  likvidace odpadů, poplatků za  skládky, úklidu  staveniště a přilehlých 
ploch,  nákladů  na  přepravu  materiálů  a  dodávek,  pojištění,  daní,  cel,  správních  poplatků, 
provádění předepsaných  zkoušek,  zabezpečení prohlášení  o  shodě,  certifikátů  a  atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na světelně technický návrh osvětlení, včetně nákladů na odstranění 
případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  

11.4.  Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena včetně DPH. 
Uchazeč  zapíše  nabídkovou  cenu  do  Krycího  listu  nabídkové  ceny  a  do  textu  smlouvy. 
V případě,  že  bude  v nabídce  rozpor mezi hodnotou nabídkové  ceny  zapsané v Krycím  listu 
nabídkové  ceny  a  mezi  hodnotou  nabídkové  ceny  zapsané  v textu  smlouvy,  bude  pro 
hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy. 

11.5.  DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. 
 
12. Obchodní podmínky: 
12.1.  Zadavatel  stanovil  obchodní  podmínky  pro  realizaci  veřejné  zakázky,  a  to  formou  textu 

smlouvy  obligatorního  charakteru.  Text  smlouvy  je  součástí  zadávací  dokumentace  v tištěné 
podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které 
jsou  určeny  k vyplnění,  aniž  by  porušil  její  zabezpečení,  a  tutéž  smlouvu  vrátí  jako  součást 
nabídky zadavateli.  

12.2.  Uchazeč má  právo  doložit  v nabídce  text  dodatku  ke  smlouvě,  kterým  navrhuje  případnou 
úpravu  jednotlivých ustanovení  textu  smlouvy. Zadavatel však není povinen návrh dodatku 
smlouvy akceptovat.  

12.3.  Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 
zákona. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně 
neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena 
pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. 

12.4.  Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni 
dodavatelé,  kteří  podávají  společnou  nabídku  a  smlouva  musí  být  podepsána  oprávněnou 
osobou všech dodavatelů, kteří podávají  společnou nabídku, v souladu  se  způsobem  jednání 
právnické  či  fyzické  osoby  podle  obchodního  či  občanského  zákoníku  (ve  všech  částech 
k podpisu určených).  
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13. Platební podmínky: 
13.1.  Zadavatel  bude  proplácet  cenu  průběžně  za  uplynulý  kalendářní měsíc  s vazbou  na  věcné 

plnění, a  to na základě  faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. Každá  faktura 
bude doložena soupisem provedených prací a dodávek. 

13.2.  Dodavatel bude oprávněn vystavovat faktury až do výše 90% ceny. Zbývajících 10% ceny bude 
fakturováno až po předání a převzetí předmětu plnění a odstranění všech vad a nedodělků.  

13.3.  Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 21 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení zadavateli. Úhrada  faktur bude provedena bezhotovostní z účtu zadavatele na 
účet uchazeče uvedený ve smlouvě. 

13.4.  Zadavatel bude mít k dispozici pro rok 2010 finanční prostředky v limitu 1.550 tis. Kč.   
 
14. Podmínky, při nichž je možné překročit (snížit) výši nabídkové ceny: 
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

• Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
 
15. Technické podmínky: 
Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci. 
 
16. Varianty nabídky: 
Zadavatel varianty nabídky povoluje. 
 
17. Požadavek na poskytnutí jistoty: 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.  
 
18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky: 
18.1. Nabídka  bude  zpracována  v českém  jazyce.  Doklady,  které  jsou  vyhotoveny  v jiném  než 

českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka.  
18.2. Zadavatel požaduje, aby záruční doba na předmět plnění veřejné zakázky byla 60 měsíců.  
18.3. Vybraný  uchazeč  je  povinen  zpracovat  všechny  součásti  a  dokumenty  související 

s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém  jazyce a 
vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.  

18.4.  Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako 
dodavatel, který podává nabídku v zadávacím  řízení, není současně subdodavatelem  jiného 
dodavatele  v tomtéž  zadávacím  řízení.  Prohlášení  bude  podepsáno  oprávněnou  osobou 
uchazeče  v souladu  se  způsobem  jednání  právnické  či  fyzické  osoby  podle  obchodního  či 
občanského zákoníku. 

 
19. Obsah nabídky: 
19.1. Nabídka musí  obsahovat  v souladu  s ustanovením  §  68  odst.  2  zákona  identifikační  údaje 

uchazeče,  návrh  smlouvy  podepsaný  osobou  oprávněnou  jednat  jménem  či  za  uchazeče  a 
další doklady specifikované zadávací dokumentací. 
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19.2. Nabídka  bude  obsahovat  následující  dokumenty  a  součásti,  které  budou  formálně  řazeny 
takto: 

• Krycí list nabídky  
• Obsah nabídky 
• Doklady o splnění kvalifikace 
• Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky podle čl. 18 

této zadávací dokumentace 
• Krycí list nabídkové ceny 
• Výpočet nabídkové ceny 
• Návrh smlouvy  
• Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky 

19.3. Nabídka  bude  podána  v jednom  originálním  vyhotovení.  Nabídka  bude  zabezpečena 
takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky.  
Opatření  proti  vyjmutí  listů  uplatňuje  zadavatel  zejména  z důvodů  vyloučení  možnosti 
neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba 
nesplňuje  podmínku  na  zabezpečení  proti  vyjmutí  listů,  neboť  je  volně  rozebíratelná.  Pro 
zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.  

19.4. Jednotlivé  listy  nabídky  budou  číslovány  nepřetržitou  číselnou  řadou.  Jako  poslední  list 
nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o 
počtu listů nabídky. 

19.5. Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  ověřit  a  prověřit  údaje  uvedené  jednotlivými  uchazeči 
v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve 
své nabídce nepravdivé údaje.  

19.6.      Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací. 
 
20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení: 
Obsah  čl. 20 nesouvisí  se  zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování 
nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro 
vybraného  uchazeče  (uchazeče,  který  obdržel  rozhodnutí  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  a  jehož 
nabídka  byla  vyhodnocena  jako  ekonomicky  nejvýhodnější)  a  pro  ostatní  uchazeče  v zadávacím 
řízení.  
 
20.2. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude k dispozici k nahlédnutí všem uchazečům, kteří nebyli 
v zadávacím  řízení  vyloučeni,  na  adrese  zadavatele,  a  to  až  do  podpisu  smlouvy  s vybraným 
uchazečem. Uchazeči nemusí o nahlédnutí do zprávy písemně žádat, pouze je třeba telefonicky na tel. 
čísle 542591124 dohodnout termín, ve kterém chtějí do zprávy nahlédnout.  
 
20.3. Námitky proti úkonům zadavatele 

Námitky proti úkonům zadavatele se podávají v souladu s ustanovením § 110 zákona.  
 
20.4. Předložení čistopisu smlouvy 

Uchazeč,  jehož  nabídka  byla  vybrána  jako  nejvhodnější,  předloží  neprodleně  zadavateli  příslušný 
počet vyhotovení čistopisu smlouvy,   který bude  již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy 
musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.  
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Vybraný uchazeč si může e‐mailem na adrese cesarova@jamu.cz vyžádat elektronickou podobu textu 
smlouvy. 
Tento  postup  je  nutný  i  přes  to,  že  součástí  nabídky  uchazeče  byl  uchazečem  podepsaný  návrh 
smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se zákonem, a to v podobě, v jaké byla 
v zadávacím  řízení předložena. Po dobu  realizace veřejné zakázky  je  tedy  technicky nevhodné, aby 
smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky.   
 
20.5. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy 

Vybraný  uchazeč  je  v souladu  s ustanovením  §  82  odst.  3  zákona  povinen  poskytnout  zadavateli 
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. 
 
20.6. Oznámení o výsledku zadávacího řízení 

Zadavatel oznámí výsledky zadávacího řízení podle § 83 zákona. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Vinkler 
vedoucí technického a investičního odboru 
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