
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika, telefon 466 036 111, www.uni-pardubice.cz

1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

ZADAVATEL:    Univerzita Pardubice

Sídlem:      Studentská 95, 532 10 Pardubice

Zastoupený:      prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. – rektor

IČ:      00216275

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zahradnické práce v areálu Polabiny, Doubravice a Nám. Čs. legií Univerzity 
Pardubice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečná informace:

Výše uvedený zadavatel provedl tyto změny:

1) Výše uvedený zadavatel změnil v čl. 5 zadávací dokumentace s názvem „Obchodní podmínky“

následující informaci:

Původní znění:

Nedílnou součástí zadávací dokumentace je jako příloha č. 6, návrh smlouvy o dílo (vzor).
V uvedeném vzoru doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný vzor smlouvy o dílo označí uchazeč jako 
návrh a tento návrh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče vloží do nabídky. Návrh 
smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky 
uchazeče. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč pouze doplní požadované údaje. V případě, že návrh smlouvy 
nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
uchazeče.

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). 
Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinný. 
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění 
podmínek zadání.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán 
oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem 
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jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech 
k podpisu určených). 

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zada-
vatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče 
z výběrového řízení.

Nové znění:

Nedílnou součástí zadávací dokumentace je jako příloha č. 4, návrh smlouvy o dílo (vzor).
V uvedeném vzoru doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný vzor smlouvy o dílo označí uchazeč jako 
návrh a tento návrh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče vloží do nabídky. Návrh 
smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky 
uchazeče. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč pouze doplní požadované údaje. V případě, že návrh smlouvy 
nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
uchazeče.

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). 
Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinný. 
Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek 
zadání.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni 
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou všech 
dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby 
podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). 

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zada-
vatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče 
z výběrového řízení.

Upravené znění zadávací dokumentace je přiloženo pod názvem „Zadávací dokumentace 2“.

S pozdravem

V Pardubicích dne 07. 03. 2013
Ing. Monika Müllerová

                                                                          oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace 2
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