Výzva k podání nabídek u zadávacího řízení pod označením „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování
energetické náročnosti budovy MŠ“
Vážení,
v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební
práce v rámci zadávacího řízení pod označením „MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti
budovy MŠ.“
<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Identifikační údaje zadavatele
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

Název zakázky:

MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:

Statutární město Třinec
Jablunkovská 165, 739 61 Třinec
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
00297313
CZ00297313

Společnost pověřená zadavatelskou činností: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice,
IČO: 07080646
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Niemiec, tel.: +420 725 091 636, email: niemiec@ctyrioci.cz
<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné
zakázky zadávána v souladu s ust. § 52 písm. a) zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
§ 53 zákona.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Předmětem
díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení výše uvedené veřejné zakázky a
jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel
na svůj náklad.
Projekt řeší zateplení fasády a rekonstrukci střechy stávajícího objektu mateřské školy v zastavěném území
města Třince. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy nacházející se na parc. č.
1310/3, k.ú. Třinec. Projekt řešení zateplení fasády, zateplení střechy vč. rekonstrukce nosné části střešního
pláště a s tím související úpravy. Tyto úpravy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků,
odstranění stávající venkovní omítky z ostění oken apod. Dále bude provedena dešťová kanalizace, do které
budou svedeny střešní svody a u vstupu do suterénu se na novou kanalizaci napojí vpusť před dveřmi do
suterénu. Dešťová kanalizace bude zaúsťovat do nové vsakovací jímky. Uvnitř objektu bude instalováno VZT
zařízení a ovládání venkovních žaluzií.
Podrobná specifikace stavby je uvedena v příloze č. 1 – Obchodní podmínky, v příloze č. 4 – Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.
Zadavatel uvádí, že zakázka bude realizována podle již vyhotovené projektové dokumentace, přičemž využití
možného inovativního řešení by znamenalo změnu této dokumentace, což by mohlo vyvolat neúměrné náklady
zadavatele. Případné inovace v souladu s projektovou dokumentací budou dobrovolně aplikovány dle možností
vybraného dodavatele v procesu případných změn stavby při realizaci díla.
Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary):
<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CPV 45454100-5 - Rekonstrukce budov
CPV 45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: zadavatel nezveřejňuje
Místo plnění: Objekt MŠ na adrese Bezručova 419, 739 61 Třinec, parcely parc. č. 1310/3 a č. 1310/3, k.ú.
Třinec (podrobně viz projektová dokumentace).

2.2. Termín realizace
Zadavatel požaduje realizaci stavebních prací do 60 dnů od převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště
proběhne na základě výzvy zadavatele dodavateli k zahájení stavebních prací (předpoklad druhá polovina
června 2022).
Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

Kompletní zadávací dokumentace je po celou dobu uveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný
na internetové adrese https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html
<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4. Lhůta pro podání nabídek
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

Lhůta pro podání nabídek končí 21.12.2021 ve 10:00 hodin.

<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5. Prohlídka místa plnění
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 8.12.2021 ve 10:00 hodin na adrese Bezručova čp. 419, 739 61 Třinec
(sraz účastníků a zástupce zadavatele k následné prohlídce místa plnění veřejné zakázky před brankou do
areálu MŠ). Při prohlídce místa plnění budou respektovány příslušné předpisy v souvislosti s šířením pandemie
COVID-19 platná ke dni prohlídky místa plnění.

<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být
podány
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

V souladu s ust. § 107 odst. 1 zákona nabídka v písemném vyhotovení musí být podána výhradně
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese
https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html. Účastník prostřednictvím elektronického nástroje předloží
zadavateli údaje a dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, kterou podle § 28 odst. 1
písm. b) zákona jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo
zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení, vč. formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených
v příloze č 6 k tomuto zákonu.
Nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Uživatelskou příručkou“.
Podrobné instrukce elektronického nástroje jsou veřejně dostupné v „Uživatelské příručce“ na adrese
<2>

https://zakazky.trinecko.cz/
na
odkazu
„Uživatelská
https://zakazky.trinecko.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf)

příručka“

(přímý

odkaz:

Upozorňujeme, že účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován
jako dodavatel v elektronickém nástroji na adrese https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html a uživatel
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Registrace není zpoplatněná.
Dále upozorňujeme, že pro vložení nabídky musí mít dodavatel účet v Centrální databázi dodavatelů FEN.cz.
Tento účet musí být ověřen! Registraci účtu můžete provést přes odkaz: https://fen.cz/#/registrace. Ověření
dodavatele
se
provede
buď
mimo
systém,
nebo
elektronicky
dle
návodu
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bda-fen/registrace-aov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele/ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele?authuser=0
Profil zadavatele statutárního města Třinec – systém E-ZAK je automaticky propojen s centrální databází
dodavatelů „CDD“ (Podrobně viz také str. 15 a další výše uvedené „Uživatelské příručky“ elektronického
nástroje E-ZAK)
Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nástroje E-ZAK, certifikovaného
podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody a zaručujícím splnění všech podmínek
bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před
uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Účastník přitom postupuje podle dispozic
zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.
Nabídka vložená do elektronického nástroje nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž dokladuje splnění požadované kvalifikace, přičemž
může připojit další doklady, které ve vztahu k zadávané veřejné zakázce považuje za důležité.
Nabídka musí být podána v českém jazyce (tím však zadavatel nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3 zákona).
Podrobné informace o způsobu podání nabídek jsou uvedeny v čl. 7 zadávací dokumentace.
<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. Viz čl. 3 zadávací dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 53 odst. 4 zákona nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.
Před uzavřením smlouvy zadavatel vybraného dodavatele vyzve v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona
k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude mít k dispozici.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona,

b) prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona,
c)

prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona.

Prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení (viz čl. 3.1 zadávací
dokumentace)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení
splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů v prosté kopii,
přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
<3>

Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou)
osobou, musí být zmocnění této osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci.
Základní způsobilost (viz čl. 3.2 zadávací dokumentace)
Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:
a)

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato
právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle
výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c)

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)

který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Prokázání splnění základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením prostých
kopií
a)

příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
a) zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Za bezdlužnost dodavatele dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má dodavatel se
správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.
Čestné prohlášení, jehož prostřednictvím je možno doložit základní způsobilost v rámci nabídky, tvoří přílohu
č. 3 této zadávací dokumentace.
Profesní způsobilost (viz čl. 3.2 zadávací dokumentace)
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:
a)

prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).
<4>

b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku) podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či jiné oprávnění (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona).
Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k plnění
této veřejné zakázky, tj. předložením živnostenského oprávnění s předmětem podnikání:
•
c)

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

prostou kopii osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona), v oboru:
•

Pozemní stavby,

V nabídce bude uvedeno, zda příslušné autorizované osoby jsou zaměstnanci dodavatele, nebo musí
být doloženy příslušné doklady k plnění prostřednictvím jiných osob.
Zadavatel rovněž připouští možnost prokázání profesní způsobilosti dle tohoto bodu předložením
kopie osvědčení o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo kopie osvědčení
o registraci v příslušném oboru v případě hostujících osob v souladu s § 30a a násl. části šesté zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Technická kvalifikace (viz čl. 3.4 zadávací dokumentace)
Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:
a) seznam stavebních prací (formou čestného prohlášení) poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let
před zahájením zadávacího řízení (§ 79 odst. 2 písm. a) zákona), jehož součástí budou alespoň 3
zakázky obsahující zateplování fasády kontaktním zateplovacím systémem v ploše alespoň 200 m2 u
každé z těchto zakázek a alespoň 3 zakázky obsahující realizaci nebo rekonstrukci střechy s plochou
alespoň 100 m2 u každé z těchto zakázek.
Součástí seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních
prací.
Pomocí stejné referenční zakázky lze prokázat splnění obou podmínek (tj. plochy zateplení a střechy).
Tuto část kvalifikace rovněž prokáže účastník zadávacího řízení v případě, že se jedná o stavební práce
zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud
stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro prokázání
kvalifikace (tj. řádné dokončení příslušné části stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele na
reference).
Jestliže nevyplývá z údajů uvedených v osvědčení, že předmětná reference naplňuje požadavky
zadávací dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu stavebních prací.
Např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace předmětu referenční
zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu stavebních prací.
V případě, že byla zakázka realizována společně nebo se účastník zadávacího řízení podílel na realizaci
jako poddodavatel, pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým
se dodavatel na plnění této zakázky podílel.
Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou
(pověřenou) osobou, musí být zmocnění této osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje
splnění kvalifikace.
Vzor seznamu stavebních prací je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.
Podrobné požadavky (vč. prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob, zvláštní způsoby prokazování
kvalifikace, změny v kvalifikaci ad.) viz čl. 3 zadávací dokumentace.
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<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

8.1.

Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická
výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH.
Komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení, a který nabídne
nejnižší cenu.

8.2.

Způsob hodnocení

Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH uvedené v Krycím listu nabídky shodné s přílohou č. 1
zadávací dokumentace (čl. III. odst. 1). V případě rozporu celkových nabídkových cen uvedených ve smlouvě či
krycím listu bude pro hodnocení použita cena uvedená ve smlouvě.

<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9. Ostatní ujednání
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<o>

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
nebo oznámení o výběru dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.
Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní (zadávací lhůta dle § 40 zákona).
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace
deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené s vypracováním a
předložením nabídky nese dodavatel (tímto však zadavatel nevylučuje aplikaci § 40 odst. 4 zákona).
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu § 219 zákona a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich
případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky zadávacího řízení, jestliže jsou těmito účastníky fyzické
osoby, jsou přílohou č. 8 zadávací dokumentace.
V Třinci dne 1.12.2021
RNDr. Věra Palkovská
primátorka statutárního města Třinec
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