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Tato Výzva je výzvou k podání konečných nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejněním konaného
podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Důvodem pro zadání 
zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že zadavatel předchozí 
zadávací řízení zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení na dodávky v části 2 - Dynamický -
bezmotorový chodník zrušil podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona (na tuto část veřejné zakázky nepodal 
nabídku žádný dodavatel). V takovém případě může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím 
řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. odst. 1 písm. a).

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:   Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo:       Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená: MUDr. Vernerem Borunským – ředitelem RÚ Hrabyně
IČ: 006 01 233
DIČ:   CZ00601233
Profil zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilruhrabyne

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Obchodní firma: RTS, a.s.
Sídlo:       Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiří Košulič – předseda představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ:   CZ25533843

3. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace CPV předmětu zadávacího řízení:
33155000-1 Přístroje pro fyzioterapii

3.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (dodávky) činí 737.090,- Kč bez DPH (tj. 891.879 Kč včetně 
DPH). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně hodnotou nejvýše přípustnou. Pokud 
nabídková cena dle věty předchozí nebude uchazečem dodržena, bude toto porušení považováno za 
nedodržení zadávacích podmínek. 

3.3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kompletu dynamického - bezmotorového chodníku pro 
cvičení rovnováhy chůze vč. ramp (tj. 2x dynamický - bezmotorový chodník, 1x pojezdová rampa, 1x  
nájezdová rampa pro invalidní vozík) určeného k zajištění specializované komplexní léčebné 
rehabilitace pro Rehabilitační ústav Hrabyně se sídlem Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně.

1. PREAMBULE

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilruhrabyne
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3.4. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Podrobná technická specifikace dodávky je stanovena v projektové dokumentaci, která je nedílnou 
součástí této zadávací dokumentace (viz příloha – Projektová dokumentace). Všechny číselně 
stanovené údaje uvedené v projektové dokumentaci jsou jen informativní a jejich nedodržení v toleranci 
± 10% nebude důvodem k vyloučení nabídky, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje 
pro požadovaný medicínský účel. Uchazeč je povinen předložit jako součást své nabídky podrobný 
popis technické specifikace (technické listy včetně typového označení a označení výrobce).
Další požadované podmínky zadavatele jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou 
součást zadávací dokumentace. Zadavatel předkládá přílohou zadávací dokumentace i vzor 
předávacího protokolu, který je vybraný uchazeč (prodávající) povinen použít při protokolárním předání 
a převzetí dodaného zboží.

3.5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Rehabilitační ústav Hrabyně se sídlem Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně, pracoviště 
Hrabyně.

4. LHŮTA PRO PROVEDENÍ DODÁVKY

4.1. LHŮTY PLNĚNÍ

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:
4.1.1. Předpokládaný termín zahájení dodávky: po podpisu kupní smlouvy
4.1.2. Požadovaný termín dokončení dodávky: do 2 měsíců od podpisu smlouvy

4.2. TERMÍN DOKONČENÍ DODÁVKY

Termín dokončení dodávky je dnem, kdy dojde k předání a převzetí nainstalovaného a odzkoušeného 
zařízení mezi zadavatelem a dodavatelem.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 
3 písmeno a) zákona formou návrhu smlouvy. Obsah a rozsah obchodních podmínek bude předmětem 
jednání mezi zadavatelem a vyzvaným dodavatelem.

5.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat
stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu 
s obchodními podmínkami.

5.3. VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené zadavatelem.

5.4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
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5.5. INFORMACE O ZPŮSOBU FINACOVÁNÍ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Registrační číslo 
projektu CZ. 1.06/3.2.01/10.08251. Integrovaný operační program, 10. časově uzavřená výzva, oblast 
podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Aktivita: 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence 
zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním 
stavem nebo věkem. Konečný příjemcem podpory a zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách je Rehabilitační ústav Hrabyně se sídlem Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně.

6. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB 

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena dodávky včetně daně z přidané 
hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky, 
včetně všech nákladů souvisejících (doprava, instalace, zaškolení obsluhy, případná rizika spojená a 
provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, 
zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré související náklady budou 
zahrnuty do ceny dodávky. 

7. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ PŘEKROČIT 

NABÍDKOVOU CENU

7.1. PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena veřejné zakázky (za dodržení podmínky uvedené v bodě 3. 2. věta druhá), která byla 
dodavatelem na základě jednání se zadavatelem předložena jako konečná nabídková cena, je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. Na změnu sjednané ceny nemá vliv změna sazby DPH ani situace, kdy se 
vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly známy v době sjednání smlouvy (viz obchodní podmínky čl. 4 
bod 4.1).

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

8.1. ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace se 
rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54zákona,
c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit 

veřejnou zakázku,
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

8.2. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53  odstavec 1 zákona, tzn. 
že požadavky splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
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podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu.

8.3. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 písmena c) 
až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 
53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, splnění základního kvalifikačního 
předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno h) zákona potvrzením příslušného orgánu či instituce a 
splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno f) zákona potvrzením 
příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení.

8.4. PROKAZOVÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky 
splňuje dodavatel, který přeloží:
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8.4.1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán;

8.4.2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci.

8.5. DOKLADY O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku 
(§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu 
odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

8.1. PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 předložením 
těchto dokladů:

8.1.1. seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno  veřejnému 
zadavateli, nebo 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, nebo 
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle předešlého bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na 
její straně; limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven
8.1.1.1. nejméně 2 obdobné dodávky, kdy za obdobnou dodávku se považuje dodávka, 

instalace a zprovoznění přístroje pro léčebnou rehabilitaci o finančním objemu min. 
300.000,- Kč bez DPH pro každou z těchto dodávek.

8.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ

Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
8.2.1. uvedením seznamu referenčních dodávek v příslušném formuláři (formulář pro uvedení 

referenčních dodávek je v příloze této kvalifikační dokumentace – samostatně pro část 1 až 
část 3 včetně doložení osvědčením objednatele popřípadě smlouvou s jinou osobou a 
dokladem o uskutečnění plnění dodavatele k těm dodávkám, jimiž je prokazováno splnění 
minimální úrovně kvalifikace.

8.3. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění 
kvalifikace v kopii listin. 

8.4. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ KE KVALIFIKACI PŘED PODPISEM SMLOUVY

Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je vybraný dodavatel 
povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

8.5. LHŮTA PRO PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek.
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9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 

NABÍDKY

9.1. NABÍDKA UCHAZEČE 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění 
doložený dokumenty, stanovenými zadavatelem jako součást nabídky (součást návrhu smlouvy). 
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém 
jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském 
jazyce a specificky vymezenou technickou část dokumentace, např. katalogové listy, která může být 
předložena v anglickém jazyce) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem 
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

9.2. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka zájemce musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uvedena identifikace zájemce. Nabídka zájemce bude podána v jednom 
vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč poskytl svoji nabídku také v elektronické podobě na 
CD, které bude součástí podané nabídky

9.3. ZABEZPEČENÍ NABÍDKY

Zadavatel doporučuje zájemci, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 
provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen 
tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

9.4. ČLENĚNÍ NABÍDKY, OBSAH

Zadavatel doporučuje zájemci, aby jeho nabídka byla členěna v následujícím pořadí dokumentů:
9.4.1. Krycí list nabídky (formulář je součástí zadávací dokumentace) obsahující identifikační 

údaje zájemce, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) zájemce v souladu 
se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem 
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí 
nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

9.4.2. 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 (pokud žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních 
třech letech u zadavatele, bude seznam obsahovat pouze prohlášení, že žádný z členů 
statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních třech letech v pracovněprávním,
funkčním či obdobném poměru u zadavatele).

9.4.3. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek (nemá-li dodavatel formu akciové společnosti, tento seznam nepředkládá vůbec).

9.4.4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Poznámka: Zadavatel předkládá přílohou této zadávací dokumentace vzor čestného prohlášení 
dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odst. 3 zákona (za obsah vzorového listu nenese 
zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí dodavatele zda přiložený vzor použije nebo ne).

9.4.5. Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za zájemce 
jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem zájemce a opatřen otiskem razítka. Nedílné 
součásti návrhu smlouvy zájemce musí být přílohy
9.4.5.1. Příloha č. 1 - Podrobná specifikace dodávky zboží (technické listy včetně typového 

označení a označení výrobce)
9.4.5.2. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
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9.4.5.3. Příloha č. 3 - Vzor - předávací protokol
9.4.5.4. CD textové části (návrh smlouvy včetně výše uvedených příloh)

9.4.6. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele – tato část musí obsahovat:
9.4.6.1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
9.4.6.2. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
9.4.6.3. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
9.4.6.4. Předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou 

10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10.1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí 
zadávací dokumentace jsou:

10.1.1. Písemná výzva k podání konečných nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění a Svazek 1
10.1.2. Krycí list nabídky
10.1.3. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odst. 3 zákona
10.1.4. Formulář pro uvedení referenčních dodávek
10.1.5. Protokol o prvním jednání komise
10.1.6. Protokol o druhém jednání komise
10.1.7. Svazek 2 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy
10.1.8. Svazek 3 - Projektová dokumentace
10.1.9. Vzor - předávací protokol 

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

11.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky končí dne 21. 1. 2014 do 10:00 hod.

11.2. ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 
hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.) v sídle zadavatele: RÚ Hrabyně, sekretariát ekonomického 
náměstka a správce, paní Markéta Janošková, dveře č. 628, 6.NP lůžkové části budovy RÚ Hrabyně.

11.3. PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. Nabídka doručená po uplynutí 
stanovené lhůty nebude přijata.

12. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

12.1. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 1. 2014 v 10:01 hod. v sídle zadavatele RÚ
Hrabyně, zasedací místnost 6.NP lůžkové části budovy. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být 
přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů 
(max. 2 osoby za jednoho dodavatele). Zadavatel sdělí všem dodavatelům hodnotu všech nabídkových 
cen zájemců.
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13. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

13.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení 
nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně daně z přidané hodnoty.

14. OSTATNÍ PODMÍNKY

14.1. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky ani dílčí plnění.

14.2. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je dodavatel svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

14.3. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být doručena na adresu RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní 
adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
roman.hlavac@rts.cz. Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Roman 
Hlaváč, tel 545120289, fax 545120210. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám 
proběhne v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

14.4. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, 
nevzniká zájemci vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

14.5. PODPISOVÁ DOLOŽKA 

Podpisem oprávněné osoby v rámci tohoto Svazku zadávací dokumentace se potvrzuje i platnost všech 
ostatních Svazků a jejich příloh.
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