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Podmínky výběrového řízení a výzva k podání nabídky (dále jen „zadávací
dokumentace“ nebo „Výzva“)
Údaje o zakázce a zadavateli
Zajišťování provozu tepelných zdrojů a rozvodných zařízení
Zakázka:
4-Energetická, a.s.
Zadavatel:
Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045
Sídlo:
28550901 / CZ 28550901
IČ/DIČ:
B 15147 vedená u Městského soudu v Praze
Spisová značka:
1. Obecná ustanovení

a. Obecné informace
Tato zadávací dokumentace včetně všech případných příloh se poskytuje pouze pro účely
zpracování nabídky pro zadání zakázky ve výše zmíněném výběrovém řízení; uchazeč ji není
oprávněn použít k jakýmkoliv jiným účelům.
Tato zadávací dokumentace je ve shodném znění zadavatelem uveřejněna i na:
http://www.4-energeticka.cz/.
Zadavatel není zadavatelem ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„ZVZ“);

zakázka je zadávána mimo režim ZVZ a pravidla ZVZ se na její zadávání

nevztahují.

b. Základní rámec procesu výběru dodavatele
Tato zadávací dokumentace stanovuje kompletní rámec postupu zadavatele při administraci
zakázky. Na postup zadavatele se pro tyto účely nepoužijí ust. § 1772 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“).
Zadávací dokumentace není návrhem na uzavření smlouvy na plnění zakázky ve smyslu
NOZ. Podáním nabídky není určena druhá smluvní strana, tato strana bude určena až podle
výsledků výběrového řízení a posouzení zadavatele. Úmyslem zadavatele není, aby bez
dalšího došlo k uzavření smlouvy s jakýmkoliv uchazečem, který podal na základě této
zadávací dokumentace nabídku.
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V případě, že tato zadávací dokumentace neobsahuje nebo neupravuje určité postupy, je
zadavatel oprávněn postupovat dle vlastní volby mimo jiné i s podpůrným či přiměřeným
využitím ZVZ či jiným vhodným způsobem.
Toto výběrové řízení však není ani zadávacím řízením ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění. Žádné z ustanovení zadávací dokumentace ani jejích
příloh nezavazuje zadavatele postupovat nebo dodržovat ustanovení ZVZ jako celku či se řídit
jeho doslovnou textací, byť určité ustanovení zadávací dokumentace ZVZ cituje, či na něj
odkazuje.
V případě, že zadávací dokumentace odkazuje na ustanovení ZVZ, použijí se ustanovení ZVZ
pouze v omezeném rozsahu, jak na ně zadávací dokumentace odkazuje a pouze přiměřeně.
Míru aplikace daného ustanovení ZVZ určuje zadavatel. Výzva ani jednotlivý úkon učiněný
zadavatelem při administraci zakázky nemá za následek, že by zadavatel při administraci
zakázky akceptoval podmínky ZVZ a podle tohoto zákona se zavazoval i postupovat, a to ani
v případě, kdy Výzva nebo její jednotlivá příloha na ZVZ odkazuje.
Tato zadávací dokumentace není dokumentem, na jehož základě by došlo k vyhlášení veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku a nejde ani o veřejnou nabídku ve smyslu NOZ. Podáním
nabídky ve smyslu této Výzvy není zadavatel povinen tuto akceptovat či započít jakékoliv
jednání s uchazečem, který podal nabídku, ani s jakýmkoliv uchazečem uzavřít smlouvu.

c. Podání nabídky
Zadavatel je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení nabídek i po konci lhůty pro podání
nabídek.
Nabídka uchazeče je závazná po zadávací dobu. Uchazeč není oprávněn po tuto dobu nabídku
odvolat či ji měnit. Závaznost nabídky se vztahuje jak na samotný obsah nabídky, tak i na
případné dohody mezi zadavatelem a uchazečem v rámci případných následných jednání.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s tímto výběrovým řízením.
Uchazeč, který podal nabídku, nemá nárok, aby s ním byla uzavřena smlouva, a to ani, pokud
splní veškeré podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci včetně nejnižší ceny.
Rozhodnutí ohledně uzavření smlouvy je vždy výhradním rozhodnutím zadavatele.
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Podáním nabídky ve smyslu této zadávací dokumentace nevzniká zadavateli povinnost tuto
akceptovat, započít jakékoliv jednání s uchazečem, který podal nabídku, ani s jakýmkoliv
uchazečem uzavřít smlouvu.
Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud
jeho nabídka nebude odpovídat podmínkám stanoveným touto Výzvou a/nebo případným
dodatečným informacím poskytnutým ze strany Zadavatele, může tato skutečnost mít za
následek odmítnutí nabídky a vyloučení uchazeče.

d. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel nemůže akceptovat žádnou výhradu zájemce k zadávacím podmínkám (tj. k textaci
zadávací dokumentace nebo jejím přílohám) obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada
může znamenat vyřazení nabídky zájemce.
Pokud zájemce neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud
jeho nabídka nebude odpovídat podmínkám stanoveným touto zadávací dokumentací a/nebo
případným dodatečným informacím poskytnutým ze strany zadavatele nebo neposkytne
součinnost před podpisem smlouvy, může tato skutečnost mít za následek odmítnutí nabídky a
vyloučení uchazeče.
Zadavatel si dále vyhrazuje následující práva:
•

jednostranně rušit, měnit a/nebo odkládat celý proces nebo jednotlivé úkony v
souvislosti se zadávacím řízením a/nebo měnit podmínky stanovené touto zadávací
dokumentací, a to i bez udání důvodu; uveřejnění změn nebo zrušení výběrového
řízení či jeho ukončení jiným způsobem bude uveřejněno shodným způsobem, jako
tato zadávací dokumentace,

•

právo vybrat nabídku, která mu nejvíce vyhovuje; zadavatel je oprávněn rozhodnout,
že odmítá všechny předložené nabídky či odmítnout nabídku jakéhokoliv zájemce bez
udání důvodu,

•

odmítnout podpis jakéhokoliv smluvního nebo jiného dokumentu týkajícího se
předmětu zakázky,

•

požadovat poskytnutí dodatečných informací včetně vysvětlení k nabídce,

•

odmítnout poskytnutí dodatečných informací nad rámec informací již obsažených
v zadávací dokumentaci,
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•

vytvářet si kopie nabídek a poskytovat, popř. zpřístupňovat, tyto kopie vybraným
zaměstnancům, členům orgánů a zástupcům zadavatele a dále auditorům, právním,
finančním a jiným poradcům zadavatele,

•

poskytnout bez dalšího informace o vyhodnocení nabídek orgánům vlastníka
zadavatele, tj. orgánům příslušné městské části,

•

ponechat si podané nabídky bez povinnosti vracet tyto nabídky nebo jejich kopie
zájemcům, a zveřejnit v případě potřeby účast zájemce na procesu zadání, včetně
případného dalšího vyjednávání,

•

pokračovat v jednání o uzavření či změnách smlouvy s jedním vybraným nebo všemi
uchazeči, kteří nebyli z výběrového řízení doposud vyřazeni,

•

jednat o obsahu smlouvy, o plnění předmětu zakázky a upřesnit její konečné znění bez
omezení, a to bez ohledu na počet takto oslovených uchazečů,

•

v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku nebo bude jakákoliv nabídka v
rámci procesu administrace zakázky vyřazena, vyhrazuje si právo pokračovat v
posouzení či vyhodnocení nabídek pouze s jedním uchazečem,
vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých závazků
vůči zadavateli, zřizovateli / zakladateli zadavatele nebo jeho dceřiné či sesterské
společnosti, nebo který se jinak neosvědčil, či pro jeho závažné profesní pochybení či
jiné porušení povinností, které může vnést pochybnost o řádné realizaci zakázky, jeho
důvěryhodnosti, či v případě (soudního) sporu s takovým uchazečem.

•

2. Obecný popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je Zajišťování provozu tepelných zdrojů a rozvodných zařízení.
Podrobné podmínky realizace předmětu zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3.

3. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: srpen 2016 – září 2016.
Předpokládané ukončení plnění: srpen 2018 – září 2018.
Celková předpokládaná doba realizace: doba určitá v rozsahu 24 kalendářních měsíců.
Místo plnění je specifikováno v příloze č. 2 a 3.
Zadavatel je oprávněn termín zahájení plnění a ukončení plnění bez dalšího změnit, popř.
dobu realizace zakázky přerušit, a to s ohledem na vlastní provozní potřeby. Uvedené termíny
zahájení a ukončení jsou pouze orientační. Další podmínky stanoví příloha č. 2.
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4. Zpracování nabídkové ceny
Zadavatel neuveřejňuje předpokládanou hodnotu zakázky. Uchazeči poskytnou nabídkovou
cenu dle specifikace předmětu zakázky uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích
přílohách.
Nabídková cena bude uvedena v závazné struktuře dle vzorové přílohy č. 1 zadávací
dokumentace. V uvedených podkladech není uchazeč oprávněn činit další úpravy či změny.
Nabídková cena musí být uvedena v Kč bez DPH, popř. dle dalších požadavků daných
přílohami zadávací dokumentace.
Nabídková cena uchazeče zahrnuje veškeré náklady uchazeče související s realizací předmětu
zakázky. Nabídková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Další závazné podmínky,
stanovení výše odměny a způsob její úhrady stanoví vzorová smlouva a krycí list uvedené
v přílohách této zadávací dokumentace.

5. Podklady pro zpracování nabídky, prohlídka místa plnění a žádost o dodatečné
informace
Případné dotazy k zadávací dokumentaci je možno vznést prostřednictvím emailu:
michael.pech@4-energeticka.cz s uvedenými identifikačními údaji tazatele. Zadavatel
rozhoduje o tom, zda na dotazy odpoví a shodně i o lhůtě na případnou odpověď.
Na telefonické dotazy či dotazy podané jinou, než stanovenou formou a způsobem,
nebude brán zřetel.
Zašle-li zadavatel odpověď na dotaz, budou odpovědi na všechny dotazy zaslány osobám,
které dotazy podaly a uveřejněny na webu zadavatele.
Prohlídka místa plnění se nekoná. Zadavatel však umožní nahlédnout uchazeči do technické
dokumentace k jednotlivým zařízením, která jsou vymezena v příloze č. 3. Zadavatel sdělí
termín prohlídky do 3 pracovních dní od doručení žádosti na email:
michael.pech@4-energeticka.cz. Podmínkou umožnění nahlédnutí do technické dokumentace
podpis závazku o mlčenlivosti. Nahlédnutí bude umožněno v době od 08:00 do 16:00 hodin
v pracovní dny.

6. Závazné obchodní podmínky pro realizaci zakázky
Závazná vzorová smlouva mezi uchazečem a zadavatelem je uvedena v příloze č. 2. Od
vzorové smlouvy se není uchazeč oprávněn odchýlit. Uchazeč do nabídky přikládá
podepsanou smlouvu, kterou doplní pouze na výslovně vyznačených místech.
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Zadavatel si vyhrazuje právo o smluvních podmínkách s jedním nebo více uchazeči dále
jednat a tímto způsobem blíže specifikovat obsah smlouvy na plnění zakázky. Uchazeč však
nemá nárok na úpravu smlouvy od závazného vzoru.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
a. Základní kvalifikační předpoklady: Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů. Pro tyto účely využije závaznou přílohu č. 1 této
zadávací dokumentace a požadované údaje do ní doplní. V závazné příloze č. 1 uchazeč není
oprávněn cokoliv měnit a doplní údaje pouze na místech k tomu výslovně uvedených.
b. Profesní kvalifikační předpoklady: Za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů uchazeč předloží:
(i) doklad o jeho odborné způsobilosti, konkrétně pak osvědčení a současně oprávnění pro
vyhrazená technická zařízení vydávané Technickou inspekcí České republiky, jako organizací
státního odborného dozoru dle § 6a odst. 1 písm. c) a d) zák. č. 174/1968 Sb., v platném
znění, a to současně pro:
•
•
•

tlaková zařízení,
plynová zařízení,
elektrická zařízení.

Doklad uchazeč doloží v úředně ověřené nebo prosté kopii.
(ii) dále doloží čestné prohlášení o tom, že je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné
evidenci, je-li do takové evidence ze zákona zapisován a že disponuje příslušnými
živnostenskými oprávněními pro realizaci zakázky, jako celku, a to formou čestného
prohlášení, jak je uvedeno v příloze č. 1. V závazné příloze č. 1 uchazeč není oprávněn
cokoliv měnit a doplní údaje pouze na místech k tomu výslovně uvedených. Zadavatelem
požadovaná oprávnění jsou následující:
•
•
•
•

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (živnost ohlašovací řemeslná),
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny (živnost
ohlašovací řemeslná),
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel (živnost
ohlašovací řemeslná),
Vodoinstalatérství, topenářství (živnost ohlašovací řemeslná).

Bez ohledu na výše uvedené je zadavatel vždy oprávněn vyžadovat doložení výpisu
z obchodního rejstříku či doložení výpisu z živnostenského rejstříku.
(iii) dále doloží autorizace v českém jazyce stanovených výrobců k opravám tepelných
zařízení níže uvedených značek (výrobců), a to minimálně těchto 5 h výrobců (značek):
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čerpadla Wilo, tepelné výměníky AlfaLaval, plynové kotle Buderus, plynové kotle Junkers,
plynové kotle Viessmann.
c. Technické kvalifikační předpoklady:
(i) Za účelem prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží
osvědčení objednatelů alespoň 3 služeb, které jsou obdobné předmětu této zakázky a byly
realizovány v posledních 5 letech zpětně od konce lhůty pro podání nabídek v České
republice. Osvědčení musí obsahovat název zakázky, jméno objednatele, popis zakázky, dobu
realizace zakázky od - do (s přesností na měsíce), cenu v Kč bez DPH za měsíc realizace
takové zakázky a kontaktní údaje na objednatele (jméno, telefon nebo email), podpis osoby
objednatele. Za jednu obdobnou službu se pro tyto účely považuje:
1) servis a údržba tepelných zařízení,
2) provozování tepelných zdrojů,
3) provozování a údržba tepelných rozvodných zařízení.
Předložená osvědčení musí doslovně obsahovat alespoň jednu každou službu pod označením
1), 2) a 3). Jednou referencí lze prokázat i více obdobných služeb, zahrnuje-li více služeb pod
písm. 1) až 3).
Dále je stanoven požadavek, že doba realizace každé osvědčením doložené referenční
zakázky by měla být v rozsahu alespoň 12 měsíců.
(ii) Za účelem prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč dále doloží
seznam minimálně 3 členů pracovního týmu. V seznamu bude uvedeno jméno a příjmení
osoby, popis role v týmu, doba praxe v popsaném oboru a jeho podpis. Současně platí, že
každý člen týmu musí disponovat praxí v oblasti některých z obdobných služeb uvedených
v bodě (i) pod označením 1) až 3) o délce alespoň 4 let.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží v originále, úředně
ověřené kopii nebo prosté kopii. V případě, že uchazeč dokumenty k prokázání
kvalifikace předloží ve formě prosté kopie, je zadavatel oprávněn požadovat doložení
originálu nebo úředně ověřené kopie, a to ve fázi posouzení nabídek anebo v rámci
poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy.
Pro případ, že uchazeč prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím určitého
dokumentu, např. čestného prohlášení, je zadavatel oprávněn požadovat doložení
splnění takového požadavku konkrétním dokumentem vydaným příslušným orgánem
nebo institucí, tedy obdobně tak, jak umožňuje či požaduje prokazovat ZVZ.
Kvalifikační předpoklady uchazeč prokazuje ke dni konce lhůty pro podání nabídek a
musí splňovat kvalifikační předpoklady po celou dobu průběhu zadávacího řízení a
vítězný uchazeč i po dobu trvání uzavřené smlouvy. Zadavatel je pro tyto účely
oprávněn od uchazeče vyžádat relevantní doklady, které prokáží splnění kvalifikačních
předpokladů, a to dle vlastní volby v originále, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii.
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8. Další požadavky zadavatele
Uchazeč pro účely podání nabídky a splnění dalších podmínek zadavatele dále předloží:
(i) čestné prohlášení dle závazného vzoru tak, jak je uvedeno v závazné příloze č. 1,
(ii) seznam subdodavatelů, k čemuž rovněž využije závaznou přílohu č. 1 a požadované
údaje do ní vyplní. Uchazeč je povinen realizovat minimálně 60 % celkového finančního
objemu předmětu zakázky vlastními kapacitami, tj. prostřednictvím vlastních
zaměstnanců.
Za subdodavatele se pro tyto účely považuje každá osoba, která není u uchazeče
v pracovním poměru dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to i
osoba, kterou prokazuje část technických kvalifikačních předpokladů. Současně platí, že
subdodavatelsky nelze prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů a že
v rozsahu, v jakém prokazuje uchazeč splnění profesních nebo technických kvalifikačních
předpokladů, se musí daný subdodavatel podílet na realizaci zakázky.
V závazné příloze č. 1 uchazeč není oprávněn cokoliv měnit a doplní údaje pouze na místech
k tomu výslovně uvedených.
9. Požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
Podáním nabídky uchazeč akceptuje veškeré podmínky v těchto zadávacích podmínkách
uvedené, prohlašuje, že ověřil jejich správnost a úplnost a nabídka obsahuje veškeré činnosti
nezbytné pro případnou realizaci zakázky.
Nabídku je možné podat ve vztahu k předmětu plnění zakázky jako celku. Podání nabídek
pouze do části předmětu zakázky je nepřípustné.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nesmí obsahovat přepisy, či nesrovnalosti,
které by mohly uvést zadavatele v omyl.
Každý z uchazečů je oprávněn se účastnit výběrového řízení pouze v rámci jedné
nabídky. Podá-li uchazeč nabídku samostatně, ve sdružení více uchazečů, či participuje
na plnění zakázky jako subdodavatel jiného uchazeče, který podal nabídku, nesmí
takový uchazeč participovat některým z výše z uvedených způsobů na nabídce jiného
uchazeče znovu. Uchazeč, který podává nabídku, vyplní formu účasti na nabídce
v závazné příloze č. 1.
V případě, že uchazeč pro plnění zakázky podá nabídku ve sdružení nebo využije
subdodavatele, je závaznou náležitostí nabídky výslovný písemný souhlas dalšího subjektu
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s podáním nabídky ve sdružení nebo výslovný písemný souhlas s účastí na zakázce ve formě
subdodavatelství. Tento souhlas musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat člena
sdružení nebo subdodavatele, s uvedením celého jména a označení funkce takové osoby
v daném subjektu. Tento souhlas lze předložit v originále, úředně ověřené kopii nebo
prosté kopii. Vzorový souhlas je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat. V případě že
oprávnění osoby, která nabídku podepsala, nevyplývá z obchodního rejstříku nebo
nejde o fyzickou podnikající osobu, je taková osoba povinna do nabídky současně
předložit odpovídající plnou moc, pověření, nebo jiný dokument, kterým prokáže
oprávnění zastupovat uchazeče, jehož jménem je nabídka podávána.
Pokud jde o podání společné nabídky více dodavateli, prokazování kvalifikace
subdodavatelem, způsoby prokazování kvalifikace ze seznamů kvalifikovaných či
certifikovaných dodavatelů či prokazovaní kvalifikace zahraničním dodavatelem,
odkazuje v tomto ohledu zadavatel na přiměřené použití příslušných ustanovení ZVZ.

10. Obsahové požadavky a struktura nabídky
Zadavatel požaduje předložení nabídky v následující struktuře:
a.
b.
c.
d.

Krycí list včetně čestného prohlášení o splnění základních a části profesních
kvalifikačních předpokladů (dle závazné vzorové přílohy č. 1),
Smlouva (dle závazné vzorové přílohy č. 2),
Doklady k prokázání části profesních a technických kvalifikačních předpokladů (dle
bodu 7),
Případné další dokumenty (např. plné moci, či pověření, souhlas dalšího člena
sdružení nebo subdodavatele dle bodu 9).

Jiné dokumenty uchazeč do své nabídky nevkládá.
Dokument dle písm. a., b. a případně dle písm. d. s odkazem na bod 9 předloží uchazeč
vyplněný dle závazného vzoru, který je uveden v příloze zadávací dokumentace. Nad rámec
míst v těchto dokumentech výslovně uvedených k doplnění není uchazeč oprávněn vzorový
dokument měnit nebo doplňovat.

11. Způsob podávání nabídek
Nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek a to výhradně v listinné
podobě v uzavřené a řádně označené obálce. Jiný způsob podání nabídky není možný.
Zájemce předloží nabídku v českém jazyce v listinné podobě, a to v jednom originálním
vyhotovení.
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Nabídka bude předložena v řádně zalepené obálce, na jejíž přední straně bude vyznačena
úplná obchodní firma zájemce a dále slova „NABÍDKA - Zajišťování provozu tepelných
zdrojů a rozvodných zařízení - NEOTVÍRAT“ a název, IČ a doručovací adresa
uchazeče, který nabídku podal.
Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu se zadávací dokumentací končí dne 30. 6.
2016 v 10:00. Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
to je v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 (s výjimkou posledního dne lhůty), a to na
pracovišti zadavatele, konkrétně na adrese (odlišná od sídla!):
4-Energetická, a.s.
Praha 4 - Nusle, Táborská 500/30, PSČ 14045
a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýrem nebo osobním doručením.
Doručením se rozumí fyzické převzetí nabídky ze strany zadavatele. Nabídka nemůže být
zaslána faxem, emailem, ani jinými elektronickými či obdobnými prostředky.

12. Úkony zadavatele po podání nabídek
Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím pověřený
subjekt. Tyto úkony jsou pro uchazeče neveřejné, pokud nestanoví zadavatel jinak.
Hodnotící kritéria nebudou uveřejněna. Vítězná nabídka bude vybrána dle potřeb zadavatele,
přičemž bude vybrána taková nabídka, která bude zadavateli nejlépe vyhovovat. Zadavatel si
vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
Uchazeči, kteří podali nabídku, budou informování o způsobu ukončení výběrového řízení, a
to prostřednictvím e-mailu či oznámením na webu zadavatele.
Zadavatel hodnocené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadání
zakázky.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním či podáním nabídky,
ukončením výběrového řízení, jeho vyloučením či za jiné souvisejícími úkony.
Zadavatel si vyhrazuje právo vést případné jednání o snížení nabídkové ceny, proti ceně
nabídkové, a to s každým uchazečem zvlášť, nebo se všemi uchazeči na společném jednání
a/nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, elektronická aukce atd.). Obdobně
je zadavatel oprávněn postupovat před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Podáním nabídky dává uchazeč souhlas s tím, že v případě, že bude jednáno o nabídkové
ceně, může být tento údaj sdělen ostatním uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny.
Zadavatel může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V
žádosti o písemné vysvětlení uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč
vysvětlit. Současně stanoví lhůtu, ve které je uchazeč povinen doručit písemné vysvětlení
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nejasností či související doklady. Pokud uchazeč nepředloží vysvětlení nejasností ve
stanovené lhůtě či je neúplné či jinak nevyhovující, může zadavatel vyřadit.
Obchodní firma či název uchazeče, včetně identifikačních údajů, jehož nabídka byla dle
stanoveného způsobu hodnocení vybrána jako nejvhodnější, včetně nabídkové ceny tohoto
uchazeče, mohou být po ukončení výběrového řízení sděleny ostatním uchazečům.
V případě, že by mělo dojít k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, zavazuje se tento
poskytnout zadavateli potřebnou součinnost. Pokud ji neposkytne, může zadavatel dle své
volby pokračovat v jednání s dalším uchazečem v pořadí.
Zadavatel si přitom vyhrazuje právo na to určit, zda u podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem podepíše návrh smlouvy podepsaný uchazečem a předložený v nabídce uchazeče
anebo dojde k podpisu smlouvy znovu po případném rozhodnutí o výběru.

13. Závěrečná a společná ujednání
Uchazeči, jejichž nabídky nesplní požadavky stanovené podmínkami zadávací dokumentace,
mohou být z výběrového řízení vyřazeni.
S ohledem na předmět zakázky stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou zájemci vázáni
svými nabídkami, v délce trvání 6 měsíců, ode dne konce lhůty pro podání nabídek.
Tato zadávací dokumentace a všechna práva a povinnosti s ní související, jakož i právní
jednání s ní související či na ni navazující, včetně mimosmluvních závazků, se řídí právem
České republiky.
Veškeré spory vzniklé z této zadávací dokumentace nebo v souvislosti s ní, jakož i veškeré
spory vzniklé z jakýchkoliv mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti
s touto zadávací dokumentací, budou rozhodnuty výhradně českými soudy, a to obecným
soudem zadavatele určeným podle jeho sídla.
Nedílnou součástí zadávacích podmínek jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list a čestné prohlášení (závazný vzor)
Příloha č. 2: Smlouva (závazný vzor)
Příloha č. 3: Specifikace předmětu zakázky (závazná)
Příloha č. 4: Vzorový písemný souhlas (závazný vzor)

V Praze dne 31. 5. 2016
4-Energetická, a.s.

