
Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
úřad městského obvodu 
 

 

Zadávací  

dokumentace 

Zadávací dokumentace 

veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), realizované výběrovým řízením při zachování principů 
stanovených v ust. § 6 zákona 

Název veřejné zakázky  Tisk zpravodaje Centrum 

 

 Zadavatel 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 

IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451   

Bankovní 
spojení: 

Komerční banka, a.s. 
Číslo 
účtu: 

923761/0100   

Osoba 
oprávněná 

jednat 
jménem 

zadavatele 

Ing. Jiří Havlíček 

Kontaktní 
osoba 

zadavatele: 
Ing. Jana Petrošová 

Tel.: 599 442 140 E-mail: petrosovaj@moap.ostrava.cz 

Osoba 
zastupující 
zadavatele 

ve výběrovém 
řízení: 

Společnost eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, PSČ 170 00 

IČ: 271 49 862  

(dále jen „organizátor“) 

Kontaktní 
osoba 

organizátora: 
Václav Kovář 

Kontaktní 
adresa: 

eCENTRE, a.s., Brandlova 1243/8, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

Telefon: 734 448 226 E-mail administrator@ecentre.cz 

 

Pozn.: Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou 
použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání 
veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu 
dle zákona.
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Preambule  

Účelem této veřejné zakázky je, s využitím elektronické aukce (dále jen „e-aukce“), uzavření 

smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude zhotovení tiskovin za podmínek uvedených v této zadávací 

dokumentaci. 

Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, 

nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Je-li v této zadávací dokumentaci 

uvedeno dodavatel, případně zhotovitel, má se za to, že jde o významově shodná slova. 

Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytují specifické názvy technologií nebo výrobků, 

povoluje zadavatel, je-li to možné, jejich nahrazení kvalitativně a technicky srovnatelnými 

technologiemi nebo výrobky (shodné nebo vyšší parametry). 

 

I. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka je zadávána s využitím možnosti dle § 18 odst. 5 zákona při dodržení zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Případné odkazy na zákon či použití 

pojmů definovaných v zákoně v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech souvisejících 

s touto veřejnou zakázkou mají za cíl pouze konkretizovat a upřesnit smysl a význam jednotlivých 

ustanovení zadávací dokumentace a způsob výběru dodavatele a v žádném případě je nelze vykládat 

tak, že by zadavatel prováděl výběr dodavatele postupem podle ZVZ. 

 

II. Předmět plnění veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk zpravodaje Centrum včetně přílohy Kam v centru 

dohromady (dále jen „zpravodaj“) dle níže uvedené specifikace: 

Tisk 12 barevných vydání zpravodaje (tj. 12 dílčích plnění) a zajištění doručení 20 100 výtisků 

každého čísla zpravodaje distributorovi a 900 výtisků zpravodaje do podatelny zadavatele.  

Doba plnění veřejné zakázky je od června 2012 do června 2013.  

Bližší specifikace 

a) náklad jednoho čísla: 21 000 ks 

b) periodicita: 1x měsíčně, a to v měsících červen 2012, srpen 2012 – červen 2013 (tj. 12 

vydání za dobu plnění) 

c) formát: A3 

d) barevnost: 4x4 

e) rozsah: 8 stran  

f) papír: bezdřevý ofset bílý, gramáž 80gr/m2 

g) obsah: 100% plochy informace o městském obvodu a činnosti samosprávy bez možnosti 
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zveřejnění cizí inzerce 

h) technika tisku: ofsetový tisk 

i) doprava vytištěného měsíčníku v počtu 20 100 ks do prostor v Ostravě určených 

zadavatelem 

j) doprava vytištěného měsíčníku v počtu 900 ks do prostor podatelny v sídle zadavatele 

k) zpracování elektronické verze každého vydání pro web městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

l) spolupráce v průběhu přípravy tisku s pověřenou osobou zadavatele 

Periodicita 

12 x Předání podkladů k tisku ze strany zadavatele (případně jím pověřenou osobou): 

- nejpozději do 24. kalendářního dne v měsíci předcházejícím názvu měsíce vydání. 

12 x Předání dílčího plnění předmětu veřejné zakázky distributorovi (zadavateli): 

- nejpozději do 27. dne v měsíci předcházejícím názvu měsíce vydání. 

Dodací podmínky 

Dodavatel je povinen oznámit zhotovení tiskoviny (dílčího plnění) písemně, faxově nebo 

elektronickou poštou určenému distributorovi a dopravit tuto tiskovinu distributorovi a zadavateli 

v termínu dle periodicity. 

Místem plnění dle čl. II této zadávací dokumentace jsou prostory v Ostravě určené zadavatelem. 

Dodavatel je povinen vždy informovat distributora v rozmezí 60 až 70 minut před doručením 

zhotovené tiskoviny (dílčího plnění). 

Součástí ceny jsou veškeré práce spojené s technickou přípravou a tiskem, dodávky, náklady 

na dopravu a jiné náklady pro řádné a úplné zhotovení díla. 

Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

a to až do doby ukončení díla. 

Veškeré podklady, které budou zadavatelem (případně jím pověřenou osobou) dodavateli předány, 

zůstávají v jeho vlastnictví a dodavatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako 

skladovatel a je povinen je vrátit zadavateli po splnění svého závazku (dílčího plnění). S veškerými 

předanými podklady bude nakládáno dodavatelem v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. 

v platném znění. 

 

III. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 

Nejnižší nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky.  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
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IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Ceny jednotlivých položek budou uváděny v Kč za množství stanovené v MJ s ohledem na uvedené 

požadované množství. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude 

zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění:  

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (bez DPH)  

Cenové nabídky podávají dodavatelé do aukčního systému, jenž je specifikován v rámci výzvy 

k účasti v e-aukci (bližší specifikace a pravidla pro podání cenových nabídek v rámci e-aukce jsou 

uvedena níže). 

Změna ceny v průběhu plnění zakázky je nepřípustná. 

Cena bez DPH je cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

V. Pokyny pro zpracování nabídky 

1. Oprávnění dodavatele k účasti v e-aukci 

E-aukce se mohou účastnit pouze dodavatelé, které zadavatel prostřednictvím provozovatele vyzval 

písemnou výzvou (e-mailem) k účasti v e-aukci. 

Kterýkoliv dodavatel může požádat zadavatele prostřednictvím provozovatele o zaslání výzvy 

k účasti v e-aukci. 

Provozovatel vydá vyzvaným dodavatelům přístupové klíče do e-aukce. Přístupové klíče exspirují 

za 14 dní. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. 

2. Průběh (kola) e-aukce 

Základní kola e-aukce tvoří: 

- zadávací kolo: zpřístupnění aukční síně pro podávání nabídek dodavatelů bez možnosti 

soutěže, 

- aukční kolo: on-line porovnání cenových nabídek dodavatelů získaných v zadávacím kole 

a jejich stálé vyhodnocování v limitovaném čase, přičemž dodavatel je v tomto kole 

oprávněn měnit svou nabídku směrem k výhodnější variantě pro zadavatele. 

Ukončení e-aukce proběhne: 

- automaticky - e-aukce skončí uplynutím stanoveného času. Aukční kolo bude prodlouženo 

o 2 min. při změně minimální ceny položky v posledních 2 min. 

- manuálně - na návrh zadavatele, v případě, že dojde k neoprávněnému zásahu do aukční 

síně, tj. do softwarového zázemí e-aukce. 
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Podrobné podmínky e-aukce jsou upraveny v dokumentu „Pravidla eCENTRE, a.s. pro elektronické 

aukce realizované v sytému PROe.biz při zadávání veřejných zakázek“, jsou přístupné na adrese:  

http://www.ecentre.cz/Public/PublicUpload/Files/soubory_ke_stazeni/sledovani_zakazky/statutarni-

mesto-ostrava/pravidla-ecentre-a-s-pro-elektronicke-aukce-realizovane-v-sytemu-proe-biz-pri-

zadavani-verejnych-zakazek.pdf  

3. Postup zadávání cenových nabídek do e-aukce 

Zadavatel stanovuje následující pravidla pro minimální a maximální krok pro změny nabídek: 

- Minimální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně 

o 0,30 % aktuální nabídkové ceny. 

- Maximální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně 

o 50,00 % aktuální nabídkové ceny. 

V případě, že aukční kolo je ze strany dodavatelů neúměrně prodlužováno, má provozovatel právo 

zvýšit minimální krok snížení cenové nabídky až na hodnotu 3 % aktuální nabídkové ceny 

s ohledem na maximalizaci výsledků dosažených v zadávacím řízení a zároveň zkrácení délky e-

aukce. 

Cena položky bude uváděna v souladu s ustanovením čl. IV. 

Každý dodavatel je povinen vyplnit cenu položky e-aukce. 

 

VI. Kvalifikační předpoklady 

1. Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel nepožaduje předložení dokumentů prokazujících splnění základních kvalifikačních 

předpokladů dle zákona. Zadavatel si však může předložení takových dokladů vyžádat dodatečně, 

a to u uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.  

V případě vyžádání a nedoložení (kdykoli v průběhu vyhodnocování a doby plnění veřejné 

zakázky) dokumentů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona 

si zadavatel vyhrazuje právo dodavatele nehodnotit, nebo okamžitě ukončit uzavřený smluvní vztah 

a požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 20% celkové hodnoty plnění veřejné zakázky. 

2. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel doloží v elektronické (naskenované) podobě na e-mailovou adresu 

administrator@ecentre.cz nejpozději do ukončení zadávacího kola e-aukce tyto dokumenty: 

- Kopii uzavřené platné pojistné smlouvy pro případ způsobení škody podnikatelskou činností 

při realizaci plnění této veřejné zakázky v minimální výši 1 mil. Kč. Tento technický 

kvalifikační předpoklad je platný po celou dobu plnění této veřejné zakázky.  

- Seznam referencí uskutečněných zakázek za poslední tři kalendářní roky (2009 až 2011) 

s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí, místa jejich provádění a kontaktních údajů na 

objednatele. Minimální rozsah poskytovaných služeb (referencí), s ohledem na předmět 

plnění veřejné zakázky, je stanoven takto: 

http://www.ecentre.cz/Public/PublicUpload/Files/soubory_ke_stazeni/sledovani_zakazky/statutarni-mesto-ostrava/pravidla-ecentre-a-s-pro-elektronicke-aukce-realizovane-v-sytemu-proe-biz-pri-zadavani-verejnych-zakazek.pdf
http://www.ecentre.cz/Public/PublicUpload/Files/soubory_ke_stazeni/sledovani_zakazky/statutarni-mesto-ostrava/pravidla-ecentre-a-s-pro-elektronicke-aukce-realizovane-v-sytemu-proe-biz-pri-zadavani-verejnych-zakazek.pdf
http://www.ecentre.cz/Public/PublicUpload/Files/soubory_ke_stazeni/sledovani_zakazky/statutarni-mesto-ostrava/pravidla-ecentre-a-s-pro-elektronicke-aukce-realizovane-v-sytemu-proe-biz-pri-zadavani-verejnych-zakazek.pdf
mailto:administrator@ecentre.cz
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1. Minimálně 2 zakázky na zhotovení tiskovin v min. periodicitě 4 x za kalendářní rok 

v rozsahu 10.000 ks nákladů jednoho čísla u neveřejného zadavatele – tj. min. 40.000 ks 

za kalendářní rok. 

nebo 

2. Minimálně 2 zakázky na zhotovení tiskovin v min. periodicitě 6 x za kalendářní rok 

v rozsahu 5.000 ks nákladů jednoho čísla u veřejného zadavatele – tj. min. 30.000 ks 

za kalendářní rok. 

Seznam referencí uskutečněných zakázek lze libovolně kombinovat dle výše uvedených bodů 

např. 1 x bod č. 1 a 1 x bod č. 2. 

Zadavatel si vyhrazuje v případě pochybností ověřit poskytnuté reference uskutečněných zakázek 

a to u statutárních zástupců poskytovatele (případně osob s právem jednat) referencí.  

V případě, že nebudou reference písemně odsouhlaseny jejich poskytovatelem do deseti pracovních 

dnů od odeslání písemné žádosti zadavatelem, má zadavatel za to, že se reference nezakládají 

na pravdě. Tuto skutečnost si má zadavatel právo ověřit kdykoli v průběhu vyhodnocování a plnění 

této veřejné zakázky.  

V případě zjištění, že se reference nezakládají na pravdě, si zadavatel vyhrazuje právo dodavatele 

nehodnotit, nebo okamžitě ukončit uzavřený smluvní vztah a požadovat po dodavateli smluvní 

pokutu ve výši 20% celkové hodnoty plnění veřejné zakázky. 

V případě, že toto neučiní, nebude do aukce vpuštěn. 

3. Profesní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel nepožaduje předložení dokumentů prokazujících splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů dle zákona. Zadavatel si však může předložení takových dokladů vyžádat dodatečně, 

a to u uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.  

V případě vyžádání a nedoložení (kdykoli v průběhu vyhodnocování a doby plnění veřejné 

zakázky) příslušného živnostenského oprávnění opravňujícího zadavatele k předmětu plnění veřejné 

zakázky, si zadavatel vyhrazuje právo dodavatele nehodnotit, nebo okamžitě ukončit uzavřený 

smluvní vztah a požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 20% celkové hodnoty plnění 

veřejné zakázky. 

 

VII. Harmonogram aukce 

Zadávací kolo  od 22. 3. 2012 od 13:00 hodin do 2. 4. 2012 do 13:00 hodin 

Aukční kolo od 2. 4. 2012 od 13:00 hodin do 2. 4. 2012 do 13:15 hodin 

 

VIII. Povinná součinnost před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 

Vzorek předmětu plnění 

Zadavatel je oprávněn požadovat od dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, 
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předložení vzorku předmětu plnění této veřejné zakázky, jež je předmětem nabídky dodavatele, 

a to za účelem posouzení, zda je dodavatel schopen garantovat kvalitu, která odpovídá požadavkům 

zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v konkrétním případě předložení vzorků zboží určeného 

k dodání při akceptování zásad dle § 6 ZVZ od všech dodavatelů, jejichž nabídka se na základě 

hodnocení umístila nejhůř na 6. místě, a to za účelem posouzení, zda je dodavatel schopen 

garantovat kvalitu, která odpovídá požadavkům zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci. 

Pro předložení vzorků platí následující podmínky: 

- Žádost o předložení vzorků musí být písemná, případně elektronická. Žádost odešle 

zadavatel případně osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení. Žádost musí obsahovat 

požadovaný produkt, místo určení a termín dodání vzorků (nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od odeslání žádosti o vzorky), příp. další skutečnosti nezbytné pro řádné předložení vzorků 

(předání dat obsahu měsíčníku „zpravodaj Centrum“ ve formátu PDF souboru). 

- Zadavatel je oprávněn požadovat předložení vzorků pouze v rozsahu přiměřeném účelu 

posouzení, zda zboží svou kvalitou odpovídá požadavkům zadavatele veřejné zakázky. 

- Dodavatel je povinen předložit požadované vzorky zboží bezplatně a nese veškeré náklady 

související s předložením vzorků. 

- Zadavatel vzorky zboží ani jejich části dodavatelům nevrací. Vzorky budou vráceny jen 

na písemnou žádost dodavatele a jejich opotřebení bude odpovídat standardním podmínkám 

vzorkování. Dodavatel nese veškeré náklady související s vrácením vzorků 

Požadavky na kvalitu vzorků budou vycházet z této zadávací dokumentace a v případě, že vzorky 
zboží předložené dodavatelem nebudou odpovídat specifikaci a kvalitě zadavatele uvedené v této 
zadávací dokumentaci nebo jejichž vzorky nebudou řádně označeny či doručeny v termínu na adresu 
uvedenou v žádosti o vzorky, je zadavatel oprávněn nabídku dodavatele nehodnotit. 

 

IX. Výsledek e-aukce a výběr nejvhodnější nabídky 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, na základě doporučení provozovatele, 

založeného na výsledku e-aukce. Nejpozději však do 30 dnů od uskutečnění e-aukce. 

Dodavatelé budou elektronicky vyrozuměni administrátorem e-aukce o svém výsledku v e-aukci 

nejpozději do 60 dnů od uskutečnění e-aukce. 

 

X. Provádění předmětu plnění této veřejné zakázky 

Dodavatel se zavazuje plnit předmět veřejné zakázky svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

V případě, že pověří provedením části předmětu veřejné zakázky jinou osobu, má dodavatel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Dodavatel je povinen poskytovat zadavateli veškeré informace (doklady apod.), které mají vliv 

na předmět plnění této veřejné zakázky, vždy písemnou formou. 

Zadavatel (případně jím pověřená osoba) se zavazuje dodávat dodavateli podklady pro řádné plnění 
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této veřejné zakázky v termínech uvedených v článku II. této zadávací dokumentace.  

V případě zpoždění dodání podkladů zadavatelem (případně jím pověřenou osobou) dojde k posunu 

termínu zhotovení a předání předmětu veřejné zakázky distributorovi, a to o dobu, o kterou 

se dodání podkladů posunulo. 

Dodavatel je povinen dodávat vždy zboží I. jakosti a odpovídající platným technickým normám 

a standardům. 

 

XI. Předání předmětu plnění této veřejné zakázky 

Vlastnictví k jednotlivým dílčím plněním (jednotlivým vydáním) přechází na zadavatele dnem 

předání a převzetí dílčího plnění předmětu veřejné zakázky distributorem. Tímto dnem se dodávka 

považuje za splněnou. Řádné převzetí dodávky potvrdí distributor podpisem dodacího listu. 

V případě, že dílčí plnění není plněno předáním distributorovi, převezme dílčí plnění přímo 

zadavatel. Řádné převzetí dodávky potvrdí zadavatel podpisem dodacího listu. 

 

XII. Platební podmínky 

Podkladem pro úhradu dílčího plnění veřejné zakázky je vyúčtování, které bude mít náležitosti 
daňového dokladu. Dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
jen „faktura“). 

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění 

(dále je „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou 

uhrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění bez vad 

a nedodělků. Měsíční plnění se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději 

posledním dnem v měsíci. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ustanovení § 28 

odst. 2 zákona o DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

b) přesná specifikace předmětu smlouvy (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůta splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení zadavateli. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně 

vyúčtována cena či DPH, je zadavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede 

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  
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Zadavatel umožňuje, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v uzavřené smlouvě. Přičemž plnění bude vždy bez výjimky 

považováno za plnění předmětu díla dodavatelem v souladu s uzavřenou smlouvou. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. 

Zadavatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Dodavatel je povinen 

oprávněným zástupcům zadavatele provedení kontroly umožnit. 

 

XIII. Sankční podmínky 

Dílčí sankční podmínky jsou uvedeny v článku VI. „Kvalifikační předpoklady“ této zadávací 

dokumentace. 

Dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny dílčího plnění 

za každý i započatý den prodlení s předáním dílčího plnění díla bez vad a nedodělků. 

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zadavatel povinen zaplatit dodavateli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

V případě porušení periodicity uvedené v článku II. této zadávací dokumentace je dodavatel 

povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě, že závazek plnění této veřejné zakázky zanikne před řádným ukončením plnění této 

veřejné zakázky, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 

povinnosti. 

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

Smluvní pokuty uvedené v této zadávací dokumentaci zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 

na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

Smluvní pokuty je zadavatel oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele. 

 

XIV. Ostatní podmínky 

Uchazeči podáním nabídky nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s jeho účastí 

v tomto zadávacím řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vzniku smluvního vztahu s dodavatelem, který předložil 

nejvýhodnější nabídku. 

Návrh smlouvy ze strany zadavatele bude obsahovat podmínky, závazky a práva uvedené v této 

zadávací dokumentaci a nebude s ní v rozporu, s právem zadavatele s upřesněním konečného znění 

smlouvy. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího kola měnit, doplnit nebo upřesnit podmínky 

zadávacího řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení nezahrnout uchazeče 

do hodnocení nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit dodavatele, který je dlužníkem zadavatele a nemá vůči 

zadavateli neuhrazené závazky po splatnosti a nevede soudní spory v souvislosti s prováděním 

veřejných zakázek zadavatele. 

 


