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11..    ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  ZZAADDAAVVAATTEELLII  

 

NNáázzeevv  zzaaddaavvaatteellee  : KKOORRIIDD  LLKK,,  SSPPOOLL..  SS  RR..OO..  

SSííddlloo  : U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 

IIČČ  : 27 26 73 51 

TTeelleeffoonn  : +420 485 110 074 

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa  1. Jméno : Lenka Zachrová 

   Funkce : administrativní specialista  

   e-mail : zachrova.koridlk@kraj-lbc.cz 

   telefon : +420 485 110 074 

 

 

22..    TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  ((§§  4455))  

 

22..11..      OOBBEECCNNÝÝ  PPOOPPIISS:: 
 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou následující činnosti: 
1. Medializace akce 

- Koncept mediální kampaně 
- Grafické zpracování kampaně 
- Tisk a distribuce propagačních materiálů  
- Kompletní realizace mediální kampaně dle předem odsouhlaseného media plánu 

a grafické podoby tiskových výstupů 
- Mediální kampaň bude zahájena nejméně 12 dní před konáním akce 
- Vlastní návrh media plánu, maximální rozsah je následující: 

A/ TIŠTĚNÁ INZERCE, PR - formát ¼ - ½ strany, Regionální deníky VLP, 
MF Dnes, Právo, Metropol, Liberecké listy 
B/ TV 
RTM (Dopravní magazín Libereckého kraje), TV Genus 
C/ RÁDIO - délka spotu 30´´, max. počet opakování 100x/1 kampaň 
RRM / MMS  
D/PLAKÁTY – formáty A1, A2, A3 - umístění ve veřejné dopravě, veřejné 
výlepové plochy, městská informační centra, budova Libereckého kraje – max. 
počet 500 ks 
E/ BILLBOARDY – euroformát, max. 10 ks v Liberci a okolí 
F/ LETÁKY 
formát A5/DL, max. počet 5 000 ks 
distribuce v prostředcích veřejné dopravy, v městských informačních centrech, v 
budově sídla Libereckého kraje, na akcích pořádaných Libereckým krajem nebo 
na akcích, kterých se Liberecký kraj účastní 
G/ONLINE  
upoutávky, články, reportáže, fotogalerie umístěny na vlastních webových 
stránkách Libereckého kraje: 
www.kraj-lbc.cz, www.bezpecnenasilnicich.cz, www.pankuzel.cz, www.iidol.cz, 
www.uberplyn.cz, www.neberdruhymbudoucnost.cz  
 

 
 

mailto:ledererova.koridlk@kraj-lbc.cz
http://www.iidol.cz/
http://www.uberplyn.cz/
http://www.neberdruhymbudoucnost.cz/
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 Zhotovitel je povinen při výrobě radiového spotu spolupracovat s Miluší Bittnerovou jako se 
 speakrem voice overu, která bude též jedinou anebo jednou z moderátorů akce.  
 

2. Kompletní organizační a produkční zajištění akce „Liberecký kraj dětem - 
Den bez aut“ 
Termín konání: 22. 9. 2012 
Čas: 11:00 – 17:00 hod. 
Místo: Areál Vesec, Liberec 
- Koncept akce 
- Pódiový program 
- Doprovodný program 
- Zapojení návštěvníků akce do programu 
- Zapojení dopravců do doprovodného programu 
- Zapojení partnerů akce do programu 
- Charitativní aktivity 

 
 Akce „Liberecký kraj dětem - Den bez aut“ je tematicky propojena se Dnem otevřených dveří 
DPMLJ a.s. Zhotovitel je povinen při organizaci dopravy návštěvníků do a z místa konání akce 
spolupracovat s DPMLJ a.s. Zhotovitel je dále povinen při sestavení doprovodném programu 
spolupracovat s Týmem silniční bezpečnosti Libereckého kraje. 
 
 Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram dodání podkladů objednatelem. Objednatel je 
povinen tyto termíny dodržovat. Zhotovitel je naopak povinen dodržovat termíny dodání  náhledů 
propagačních materiálů objednateli a termíny mediální kampaně dle smluveného media plánu. 
 

 

33..  MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

 
Místem plnění veřejné zakázky je Liberecký kraj. 

 
 

44..    DDOOBBAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY    

 
  Předpokládaný termín dodání:  09/2012 

  

  

55..    LLHHŮŮTTAA  AA  MMÍÍSSTTOO  PPRROO  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK  

 

KKOORRIIDD  LLKK,,  SSPPOOLL..  SS  RR..OO..  

SSÍÍDDLLOO::    U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2 - podatelna KÚLK  

   
LLHHŮŮTTAA  PPRROO  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK::    1133..0088..22001122    0099::0000  hhoodd..    

 
 
 
 

66..    DDOOTTAAZZYY  KK  VVÝÝZZVVĚĚ  KK  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDEEKK  
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Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace formou písemné žádosti. 
 
 

77..    PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  KKVVAALLIIFFIIKKAACCII  

 

77..11..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5533  
  

ZZáákkllaaddnníí  kkvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy  ssppllňňuujjee  ddooddaavvaatteell  ppooddllee  §§  5533  ooddsstt..  11  ppííssmm..  aa))  --  jj))  ::  
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat 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 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 i 

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 k 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 k 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 požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d); 
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pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - j) předložením 
čestného prohlášení. Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek starší 90 
kalendářních dnů. 
 

ZZáákkllaaddnníí  kkvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy  ssppllňňuujjee  ddooddaavvaatteell  ppooddllee  §§  5533  ooddsstt..  11  ppííssmm..  kk))  aa  ll))  ::  

 
k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, 
l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 

třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro 
rozhodování o veřejných zakázkách a 

 
Kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k) neprokazují akciové společnosti, na které se 
vztahuje zvláštní úprava v § 53 odst. 1 písm. m). Dodavatel prokazuje splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle písm. k) a l) předložením seznamu. Tyto požadované doklady 
nesmějí být k termínu pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Jestliže se na 
dodavatele ustanovení v § 53 písm. k) nevztahují nebo nezaměstnávají osoby nebo nemají 
členy statutárních orgánů uvedené v § 53 písm. l), předloží v rámci prokazování 
kvalifikace v tomto smyslu čestné prohlášení. 

 

ZZáákkllaaddnníí  kkvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy  ssppllňňuujjee  ddooddaavvaatteell  ppooddllee  §§  5533  ooddsstt..  11  ppííssmm..  mm)),, který, 
má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální 
seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona. 

 
 

77..22..  PPRROOFFEESSNNÍÍ  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  PPOODDLLEE  §§  5544  
 

  SSppllnněěnníí  pprrooffeessnníícchh  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  pprrookkáážžee  ddooddaavvaatteell,,  kktteerrýý  ppřřeeddlloožžíí  ::  
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

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

 

77..33..  PPRRAAVVOOSSTT  AA  SSTTÁÁŘŘÍÍ  DDOOKKLLAADDŮŮ  ((§§  5577))  ::  
 

 Dodavatel je povinen předložit  doklady požadované v bodě 7.2. v prosté kopii. Výpis 
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro podání 
nabídek starší 90 kalendářních dnů. 

 

 Zadavatel požaduje v souladu s § 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předložit 
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se 
kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona. 

 

 
 

88..    ZZPPŮŮSSOOBB  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  

 
8.1.  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  ZZAA  PPRROOVVEEDDEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY 
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 Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 
podmínkami veřejné zakázky uvedené v této výzvě k podání nabídky a to absolutní částkou v 
českých korunách. 

 
8.2.  ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY  
 Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění, v českých korunách:  
 

 

  CCeellkkoovváá  nnaabbííddkkoovváá  cceennaa,,  aa  ttoo  vv  ččlleenněěnníí  

  

 Nabídková cena bez DPH 

 DPH   - sazba v %  

 Nabídková cena včetně DPH 
 
 
8.3.   NNÁÁLLEEŽŽIITTOOSSTTII  NNAABBÍÍDDKKOOVVÉÉ  CCEENNYY 
 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí 
zahrnovat náklady na jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.  

 
 

99..    PPLLAATTEEBBNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

 
Zálohy zadavatel neposkytuje. Platba bude provedena fakturou po realizace akce „Liberecký kraj 
dětem - Den bez aut“, splatnost daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů od data jejich 
doručení zadavateli. Součástí daňového dokladu bude předávací protokol potvrzený zadavatelem.  
 

  

CCeellkkoovváá  cceennaa  nneessmmíí  ppřřeessááhhnnoouutt  ččáássttkkuu  449999..000000,,--  KKčč  bbeezz  DDPPHH..  
 
S vítězným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, pro období 09/2012  
  
 

1100..    KKRRIITTÉÉRRIIAA  PPRROO  ZZAADDÁÁNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  PPOODDLLEE  §§  7788  

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

 
  

KKRRIITTÉÉRRIIUUMM  ČČ..  11      

 Celková nabídková cena  váha 70% 

   

 

 Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v 
souladu s podmínkami soutěže vyhlášenými ve výzvě k podání nabídky.  

 Celková nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná a 
to absolutní částkou v českých korunách. 

 Předložená celková nabídková cena bez DPH bude předmětem hodnocení 
tohoto kritéria postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 
 

 

KKRRIITTÉÉRRIIUUMM    ČČ..  22      
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 OOrriiggiinnaalliittaa    vvááhhaa  3300%%  

 

 

  

 

 V tomto kritériu požaduje zadavatel po uchazeči přesný návrh programu a 
činností vedoucí k zajištění akce „Liberecký kraj dětem - Den bez aut“ dle 
předmětu této výzvy. 

 
o Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 

jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty, 
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

o Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně 
nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 
bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek. 

o Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě 
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty. 

 
 

1111..    OOBBSSAAHH  NNÁÁVVRRHHUU  SSMMLLOOUUVVYY  ((OOBBCCHHOODDNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY))  

 

 Součástí nabídky musí být návrh rámcové smlouvy, která musí akceptovat veškeré 
požadavky stanovené zadavatelem v podmínkách soutěže, a to jak požadavky věcné  
a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, 
za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.  

 Návrh rámcové smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a 
podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k 
takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 

 

  NNÁÁVVRRHH  SSMMLLOOUUVVYY  MMUUSSÍÍ  OOBBSSAAHHOOVVAATT  ZZEEJJMMÉÉNNAA::  
 

a) označení smluvních stran 
b) vymezení předmětu plnění 
c) termíny a lhůty plnění dle bodu 2.1 
d) cenu v členění dle bodu 8.2. 
e) platební podmínky dle bodu 9.  
f) odpovědnost za vady a nedodělky 
g) možnost úpravy/změny/doplnění smlouvy 
h) smluvní pokuty - sankce za neplnění smluvních termínů vztažené k jednomu dni 

prodlení.  
i) další ujednání 

 
 Pokud uchazeč nedodrží všechny uvedené body v návrhu smlouvy, je to důvod k neuzavření 
 smlouvy.  
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1122..    ČČLLEENNĚĚNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 
12.1. Titulní list nabídky (vzor titulního listu je součástí příloh). 
12.2.   Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh. 
12.3.   Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů. 
12.4.   Nabídka uchazeče dle zadávací dokumentace. 
12.5.   Přílohy (nepovinné). 
 

 

1133..    PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

 
13.1.  OOZZNNAAČČEENNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY  

Nabídka bude předána ve dvou paré, v jedné uzavřené obálce označené  
 

  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  MMAALLÉÉHHOO  RROOZZSSAAHHUU  „„DDOODDAAVVAATTEELL  SSLLUUŽŽEEBB  ––  

OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  AA  PPRROODDUUKKČČNNÍÍ  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  AAKKCCEE    

LLIIBBEERREECCKKÝÝ  KKRRAAJJ  DDĚĚTTEEMM  --  DDEENN  BBEEZZ  AAUUTT““  --  NNEEOOTTVVÍÍRRAATT  
 
 

13.2.  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY 
 Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 

uvedených ve výzvě k podání nabídky. 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.  

 

13.3.  DDAALLŠŠÍÍ  PPOOKKYYNNYY  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY 
 Nabídka musí být datována, na titulním 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. 

 

13.4.  ÚÚPPRRAAVVAA  NNAABBÍÍDDKKYY 
 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, tj. provázané šňůrkou s 
přelepením volných konců a opatřené na přelepu podpisem příp. razítkem uchazeče. 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. 

 

13.5.  AADDRREESSAA  DDOODDÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPÍÍSSEEMMNNOOSSTTÍÍ  
 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. 
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1144.. ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  LLHHŮŮTTAA  ((§§  4433  OODDSSTT..  22))  

 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce. 
 
 

1155..    VVÝÝDDAAJJEE  SSPPOOJJEENNÉÉ  SS  PPOODDÁÁNNÍÍMM  NNAABBÍÍDDKKYY  

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
 Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel 

v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a 
výsledek zadávacího řízení.  

 Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které 
uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkou místa plnění, inspekcemi či jakoukoli další 
činností související s podáním nabídky.  

 
1166..    DDAALLŠŠÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  AA  VVYYHHRRAAZZEENNÁÁ  PPRRÁÁVVAA  ZZAADDAAVVAATTEELLEE  

 

 Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení v souladu s ustanovením  
§ 84 odst. 1) zákona. 

 Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu  
s ustanovením § 84 odst. 2) zákona. 

 Zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 3) zákona. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.  

 Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o vybraném návrhu smlouvy v rámci zveřejněných 
podmínek tohoto zadávacího řízení. 

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  
 

 

V Liberci dne 25. 07.2012 
 
 
 

 ………………………………… 

Lukáš Martin 

jednatel 
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  11::  
 

 Vzor titulního listu nabídky. 
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Příloha 1                               VZOR 

TTIITTUULLNNÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY  

 

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

 

„„DDOODDAAVVAATTEELL  SSLLUUŽŽEEBB  ––  OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  AA  PPRROODDUUKKČČNNÍÍ  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  AAKKCCEE    

LLIIBBEERREECCKKÝÝ  KKRRAAJJ  DDĚĚTTEEMM  --  DDEENN  BBEEZZ  AAUUTT““  

 

Název zadavatele :  KKOORRIIDD  LLKK,,  SSPPOOLL..  SS  RR..OO..  

Sídlo :  U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 

IČ :  27 26 73 51 

 

UUCCHHAAZZEEČČ  ::   

IIČČ  ::   

DDIIČČ  ::   

SSÍÍDDLLOO  ::   

SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍ  OORRGGÁÁNN  ::   

OOSSOOBBAA  ZZMMOOCCNNĚĚNNÁÁ  KK  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  ::   

TTEELLEEFFOONN,,  FFAAXX,,  EE--MMAAIILL  ::   

BBAANNKKOOVVNNÍÍ  SSPPOOJJEENNÍÍ  ::   

  

  

  CCEELLKKOOVVÁÁ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÁÁ  CCEENNAA  BBEEZZ  DDPPHH  _____________________ 

  DDPPHH  _____________________ 

  CCEELLKKOOVVÁÁ  NNAABBÍÍDDKKOOVVÁÁ  CCEENNAA  VVČČEETTNNĚĚ  DDPPHH  _____________________ 

  

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.  

 

 

 

 

V ………………………… dne ……………………. 

 

 

 

 

                  ………………………………….. 

                     podpis oprávněné osoby uchazeče 


