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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku na dodávky
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Vybavení pro separaci a svoz BRKO
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TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce
závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a
jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek soutěže, předává písemně
v souladu s ustanovením § 148 odstavec 2 ZVZ (pokud to ZVZ vyžaduje), písemně osobně nebo
písemně e-mailem (pokud to ZVZ umožňuje), a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou
při vyžádání zadávací dokumentace.
V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení, která musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této
zadávací dokumentaci a jejích přílohách (§ 44 odst. 11 ZVZ).

1. Předmět veřejné zakázky
1.1. Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka:
Dodávka nákladního automobilu včetně hákového nosiče, neseného štěpkovače a kontejnerů:
- Nákladní automobil pro vybavení nosičem kontejnerů – 1 ks
- Hákový nosič kontejnerů – 1 ks
- Nesený štěpkovač – 1ks
- Velkoobjemový kontejner na bioodpad – 4 ks.
Součástí dodávky je i doprava, zaškolení obsluhy.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nový doposud nepoužitý stroj, homologovaný pro provoz na
pozemních komunikacích v ČR.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např.
dodací list, atesty použitých materiálů, technický průkaz vozidla, osvědčení o homologaci vč. zápisu
montáže nástavby a výstražných majáků do technického průkazu vozidla, licenční povolení,
certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky,
ověřená kopie schválení pevného typu nástavby vydaného Ministerstvem dopravy ČR a další doklady
a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny
doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane
nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.2. Technické podmínky dodávky
Technické podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a jsou uvedeny ve formuláři „Příloha č. 4
Zadávací dokumentace – Technická specifikace“. Uchazeč ke každé položce obsažené v technických
podmínkách doplní konkrétní parametry nabízeného stroje nebo „ANO“ v případě že daný parametr
splňuje nebo „NE“ v případě že daný parametr nesplňuje. K této příloze uchazeč připojí technické
nebo katalogové listy nabízeného stroje s uvedením obchodního názvu, výrobního označení a
fotografie. V případě, že uchazeč nebude splňovat veškeré požadavky dané technickými podmínkami,
je zadavatel oprávněn vyloučit nabídku uchazeče z dalšího posuzování v zadávacím řízení.
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1.3. Místo plnění (dodávky)
Místem dodávky uvedené v článku 1.1. této zadávací dokumentace je: Město Hrob, U Radnice 234,
417 04 Hrob.
1.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Hlavní předmět CPV 34144500-3 Vozidla pro svoz odpadků
34928480-6 Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
1.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 3.077.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 15 ZVZ, jako předpokládaná výše
peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Zadavatelem stanovena jako absolutní obchodní podmínka
– je nejvýše přípustná – tj. cena maximální, za celý předmět plnění veřejné zakázky.
V případě, že nabídková cena nabídnutá uchazečem překročí částku 3.077.000,- Kč (bez DPH), bude
nabídka uchazeče vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.
Důvodem této absolutní obchodní podmínky jsou přesně vymezené finanční prostředky Zadavatele na
financování předmětu plnění veřejné zakázky.

2. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů a požadovaný způsob
prokázání
2.1. Prokázání kvalifikace uchazeče
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ,
b) profesních kvalifikačních předpokladů § 54 ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) technických kvalifikačních předpokladů § 56 ZVZ.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor Příloha č.6
2.1.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k)
ZVZ. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odst. 3
ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný
uchazeč bude v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
2.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží:
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a) Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie ne starší než 90 dnů), pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (dle § 54 písm. a) ZVZ),
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
(prostá kopie) (dle § 54 písm. b) ZVZ)
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace (poslední den podání nabídky), starší než 90 kalendářních dnů.
V souladu s § 62 odst. 3 ZVZ prokazuje uchazeč splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný
uchazeč bude v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních
kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ.
2.1.3. Ekonomická a finanční způsobilost
Dodavatel v souladu s § 62 odst. 1 ZVZ předloží prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilost
splnit veřejnou zakázku (viz. Příloha č. 5).
2.1.4. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1, písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží:
a) Seznam významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech, dodavatel prokáže, že provedl
alespoň 3 dodávky obdobného typu techniky, (svozové vozidlo vybavené hákovým nosičem
kontejnerů; ve specifikaci dodávek uchazeč minimálně uvede název zakázky a cenu zakázky,
adresu zadavatele vč. kontaktní osoby, datum dodání a typ dodávaného vybavení).
Každá dodávka v minimální hodnotě 1,800 mil. Kč bez DPH. Dodavatel předloží k jednotlivým
realizovaným dodávkám osvědčení a doklady dle § 56 odst. 1, písm. a) ZVZ.
V souladu s § 62 odst. 3 ZVZ prokazuje uchazeč splnění technických kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný
uchazeč bude v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění technických
kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1, písm. a) ZVZ.

3. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
3.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění:
nabídková cena celkem bez DPH, DPH 21 % a nabídková cena celkem včetně DPH. Bude zahrnovat
veškeré náklady včetně dopravy, seznámení obsluhy v místě předání a ostatních výdajů uchazeče.
2. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny za předmět plnění je předložená technická specifikace
(viz. Příloha č. 4).
3. Celková nabídková cena v členění dle bodu 1. tohoto článku (nabídková cena bez DPH, DPH 21%,
nabídková cena vč. DPH) bude uvedena v krycím listu a návrhu kupní smlouvy.
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Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
3.2. Požadavky na zpracování a členění nabídky
Nabídka bude podána písemně 1 x v originále a 1 x v kopii odpovídající originálu, dle formálních,
technických a smluvních požadavků zadavatele. Originál nabídky musí být na titulní straně označen
slovem „ORIGINÁL“, kopie musí být na titulní straně označena slovem „KOPIE“. Nabídka, včetně
veškerých požadovaných dokladů, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou
moc, nebo jiný platný pověřovací dokument.
Nabídka bude předložena písemně v originále a kopii v řádně uzavřené obálce a zřetelně označena
nápisem:

!! SOUTĚŽ – Vybavení pro separaci a svoz BRKO – NEOTVÍRAT!!
Způsob zpracování nabídky:
§ Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
§ Nabídka může být podána v jednom svazku, na obálce musí být uvedena adresa, na niž je
možné zaslat oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
§ Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
§ Zadavatel doporučuje, aby byly všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány
vzestupnou řadou.
§ Jednotlivé listy nabídky musí být spolu pevně spojeny, nabídka bude svázána či jinak
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení
provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
§ Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle
výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná
moc musí být součástí nabídky uchazeče.
§ Nabídky musí obsahovat dále součásti podle § 68 a to zejména odst. 2 a 3 ZVZ.
Seznam subdodavatelů:
§ V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a
aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč do
nabídky použije a vyplní Přílohu č. 8. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část
veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) Přílohu č. 8 proškrtne či uvede, že se na plnění
předmětu veřejné zakázky nebude/nebudou podílet subdodavatel/é.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
§ Vyplněný krycí list nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče – uchazeč musí vyplnit všechny údaje zejména údaje o ceně, pro sestavení krycího
listu nabídky uchazeč využije přílohu č.1 zadávací dokumentace.
§ Doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci dle čl. 2 této zadávací dokumentace.
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§

§

Návrh kupní smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Přílohou návrhu kupní smlouvy musí být doložena Příloha č.1 - Cenová specifikace techniky a
příloha č. 2 Technická specifikace – tato příloha musí být zpracována dle Technických
podmínek pro cisternovou automobilovou stříkačku (Příloha č. 4 zadávací dokumentace).
Všechny parametry uvedené v Technické specifikaci musí být uchazečem dodrženy, proto
v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy musí být všechny tyto základní parametry uvedeny.
Nedílnou součástí kupní smlouvy bude podrobná technická specifikace dodávky doplněná
vítězným dodavatelem.
V návrhu kupní smlouvy uchazeč uvede údaje o délce záruční doby, přičemž zadavatel
požaduje, aby délka záruční doby činila minimálně 24 měsíců. Dále zde uvede údaje
o pozáručním servisu, přičemž zadavatel požaduje, aby provedení servisu bylo do max. 48
hodin od písemného nahlášení závady, aby cena hodinové zúčtovací sazby v prvním roce poo
uplynutí záruční doby činila max. 450,- Kč bez DPH, aby cena za cestovné k servisu činila
max. 1 500,- Kč bez DPH. Dále zde uvede údaje o délce doby dodání zboží, přičemž zadavatel
požaduje, aby délka doby dodání činila maximálně 75 dní od písemné výzvy objednatele
(zadavatele).
Další doklady a písemnosti výše neuvedené a případně požadované zákonnými požadavky
nebo zadavatelem (např. plná moc atd.)

Pokud dodavatel některou část nabídky považuje za obchodní tajemství nebo duševní
vlastnictví, zřetelně vyznačí tyto údaje.
3.3. Zadávací lhůta
Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dnů.

4. Termíny plnění
Předpokládaný termín podpisu smlouvy:
Nejzazší termín dokončení dodávky:

26. 8. 2015
do 15. 11. 2015 s možností dodání dříve

5. Platební a obchodní podmínky
Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v Příloze č. 2 – návrh kupní
smlouvy. Návrh kupní smlouvy nesmí být uchazeči jakkoliv měněn a musí být ze strany uchazeče
podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně
ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu kupní smlouvy
uchazeče.

6. Zadávací dokumentace
6.1. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude zaslána zájemcům poštou, a to po písemném vyžádání e-mailem, nebo
poštou na adresu osoby zajišťující organizaci výběrového řízení:
Ing. Radek Vraný, Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail: vrany@eurokomplus.cz.
6.2. Obsah zadávací dokumentace
Textová část zadávací dokumentace
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příloha č. 1 Krycí list nabídky (1_Krycí list.xls)
příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy (2_Návrh KS.doc)
příloha č. 3 Přehled uchazečem realizovaných zakázek (3_Prehled.xls)
příloha č. 4 Technická specifikace (4_Technická specifikace.doc)
příloha č. 5 Prohlášení dodavatele (5_PD.doc)
příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 ZVZ
(6_ZPTk.doc)
příloha č. 7 Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (7_68.doc)
příloha č. 8 Prohlášení – specifikace subdodavatelů (8_Subdodavatele.doc)
6.3. Poskytování dodatečných informací
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
v souladu s § 49 ZVZ. Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatelé na adresu: Ing. Radek Vraný,
Pražská 171, 411 55 Terezín, e-mail: vrany@eurokomplus.cz.
Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel
nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku uchazeče. Dodatečné informace, včetně
přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem uchazečům, kteří si požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
6.4. Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za pořízení zadávací dokumentace.

7. Lhůta pro podání nabídky
7.1. Lhůta pro podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:

10. 8. 2015 do 9:00 hod.

7.2. Adresa pro podání nabídek
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo osobně podat na adresu: Městský úřad Hrob, U Radnice
234, 417 04 Hrob.
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou
Městského úřadu Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob.
7.3. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 8. 2015 od 9:05 hod., v zasedací místnosti
Městského úřadu Města Hrob. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové
komise a také jeden zástupce uchazeče, na základě zmocnění.
7.4. Podání nabídky po stanovené lhůtě
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
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8. Kritérium pro zadání veřejné zakázky
8.1. Stanovení kritéria pro zadání veřejné zakázky
Nabídky budou hodnoceny samostatně dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena celkem v Kč
vč. DPH.
8.2. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou seřazeny dle absolutní hodnoty nabídkové ceny celkem a to od nejnižší po nejvyšší.

9. Jiné požadavky
9.1. Změna podmínek zadávacího řízení
1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.
2. Zadavatel upozorňuje uchazeče na možnost zrušení zadávacího řízení a to až do doby uzavření
kupní smlouvy.
3. V souladu s odst. 1 § 84 zákona zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast,
b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,
c) v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 zákona nebyla uzavřena smlouva s posledním
uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít,
4. V souladu s odst. 2 § 84 zákona zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení,
pouze pokud:
a) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl
zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost podle § 82 odst. 4,
b) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností,
které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem
okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,
c) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
d) zadavateli nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů ze státního rozpočtu nebo EU – což je
důvod hodný zvláštního zřetele pro zrušení Veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 2 písm. e)
zákona
5. Uchazeč bere na vědomí, že je seznámen s tím, že projekt „Vybavení systému pro separaci a svoz
biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Hrob“ CZ.1.02/4.1.00/15.27006 bude
spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). V
případě, že zadavateli na akci nebude podpora v rámci OPŽP poskytnuta a nebudou přiděleny
finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně budou tyto
náklady označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo zrušit zadávací řízení, popř. jednostranně
odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel
nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
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předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Z důvodu získání dotace ze zdrojů EU na realizaci výše uvedeného projektu a z toho vyplývající
možné kontroly příslušných orgánů se poskytovatel zavazuje pověřeným osobám:
• umožnit kontrolu
• vytvořit podmínky k provedení kontroly,
• poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost,
• poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce potřebné k ověření plnění
rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídky se
uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
9.2. Varianty nabídky
Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.
9.3. Uveřejnění rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
1. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 76 odst. 6 ZVZ rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit
jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se v tomto případě
považuje za doručené v okamžiku uveřejnění na profilu zadavatele.
2. Podle § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí podle § 81 odst. 1 na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a dotčeným uchazečům
okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.
Hrob, dne 22. 7. 2015

Karel
Hirsch

Digitálně podepsal Karel Hirsch
DN: c=CZ, o=MĚSTO HROB [IČ
00266337], ou=1, cn=Karel
Hirsch, serialNumber=P478089,
title=starosta
Datum: 2015.07.23 08:34:19
+02'00'
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