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Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

s názvem

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

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto 
požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své 
nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci 
a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že i přestože se v této a zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, a tudíž zadavatel nepostupuje ani podle 
ustanovení § 26 bod 5 věta druhá zákona. Zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá 
právní instituty zavedené zákonem.

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů.

Obsah zadávací dokumentace: 

1. Údaje o zadavateli
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
3. Požadavky na prokázání kvalifikace
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5. Obchodní podmínky
6. Hodnotící kritéria
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
8. Členění nabídky
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
11. Přílohy

Veřejná zakázka bude financována z prostředků údržby TO.
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1. Údaje o zadavateli 
Název zadavatele:                  Univerzita Pardubice
Sídlo zadavatele:                    Studentská 95, 532 10 Pardubice 

   Zastoupený: Ing. Milan Bukač, kvestor
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275

          
  
Kontaktní osoby: Ing. Monika Müllerová, tel. 466 036 236

e-mail: monika.mullerova@upce.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmět plnění 

Předmětem plnění veřejné zakázky je sečení trávy, údržba venkovních travnatých záhonů, záhonů v 
atriích a údržba závlahového systému a zahradnické práce, údržba travnatých ploch, která spočívá v 
posečení trávy, odstranění obrostů (od paty kmene stromů do výšky 150 cm nad zemí, od pařezů, 
náletových dřevin u zdí budov apod.), vyhrabání a sběru posečené hmoty (včetně případného 
spadaného listí), odvozu a zajištění likvidace hmoty.

Základním cílem zadávacího řízení je uzavření (smlouvy o dílo) s jedním dodavatelem. Návrh 
(smlouvy o dílo) je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. 

Dobu trvání smlouvy, stanoví zadavatel maximálně do 31. 12. 2015. Dodavatel je povinen ve všech 
případech zadavateli nabídnout pro plnění konkrétní veřejné zakázky alespoň takové podmínky, na 
jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena.

2.2. Specifikace předmětu plnění:

I. Údržba travnatých pozemků

- seč travnatých ploch se sběrem posekané trávy, včetně odstranění obrostů (od paty kmene 
stromů do výšky 150 cm nad zemí, od pařezů, náletových dřevin u zdí budov apod.), 
vyhrabání a sběru posečené hmoty (včetně případného spadaného listí), odvozu a zajištění 
likvidace hmoty.

- seč travnatých ploch mulčováním, včetně odstranění obrostů (od paty kmene stromů do 
výšky 150 cm nad zemí, od pařezů, náletových dřevin u zdí budov apod.)
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- poradenství při aplikaci herbicidů a fungicidů, včetně aplikace selektivních herbicidů na 
vyjmenované travnaté plochy a totálních herbicidů na plochy zpevněné.

V každém roce (tj. 2013, 2014, 2015) bude provedeno sedm sečí základní výměry, všechny se 
sběrem. Seč č. 1 bude provedena včetně vyhrabání trávy. Seč č. 7 bude provedena včetně sběru listí, 
a to i z přilehlých zpevněných ploch (chodníků, silnic, parkovišť, hřišť, náměstí) v rozsahu, který 
umožní zaparkovaná vozidla.

Přesné vymezení travnatých ploch určených k seči (základní a doplňkové výměry) včetně výměr 
v m2 je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Výměry:

Základní výměry činí 21 454 m2 (Polabiny) 7x ročně se sběrem.

Základní výměra činí 11 212 m2 (Doubravice) 7x ročně se sběrem.

Doplňková výměra činí 10 433 m2 (Polabiny A) 5x ročně s mulčováním.

Doplňková výměra činí 31 392 m2 (Polabiny B) 3x ročně s mulčováním.

II. Údržba venkovních záhonů a záhonů v atriích

Obsahem roční údržby je:

- Vypletí 3x ročně.

- Přihnojení 1x ročně.

- Výchovný, pěstební a tvarovací řez záhonů 1x ročně.

- Odvoz a likvidace odpadů.

Přesně vymezení ploch určených k údržbě venkovních záhonů a záhonů v atriích včetně výměr v m2

je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

III. Údržba plošných výsadeb keřů

Obsahem roční údržby je:

- Průklest keřů 3x ročně.

- Vypletí 5 x ročně.

- Přihnojení kombinovaným hnojivem 1x ročně (min. 50g NPK/m2, případně hnojivem pro 
vřesovištní rostliny 1 ks keře – 0,5 m2).

- Doplnění mulče do výsadbové jámy 1x za dva roky 306 x 0,035 m3.

- Zálivka 40 l/m2 10x ročně – zálivka pomocí kropicího vozu, vodu poskytne dodavatel.

- Odvoz a likvidace odpadu.
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Přesné vymezení ploch určených k údržbě plošných výsadeb keřů včetně výměr v m2 je uvedeno 
v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

IV. Údržba vzrostlých stromů ve výsadbách mladších 2 let

Obsahem roční údržby je:

- Kontrola kotvení a obalu kmene, případná oprava, po 3 letech odstranění.

- Odborné výchovné a opravné řezy.

- Vypletí 3x ročně.

- Přihnojení kombinovaným hnojivem 1x ročně 150 g/ks.

- Doplnění mulče do výsadbové jámy 1x za dva roky – 21 x 0,07 m3.

- Zálivka 100 1/ks 10 x ročně – zálivka pomocí kropicího vozu, vodu poskytne dodavatel.

- Odvoz a likvidace odpadu.

Přesné vymezení ploch k údržbě stromů ve výsadbách mladších 2 let včetně výměr v m2 je uvedeno 
v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

V. Údržba tvarovaných živých plotů

Obsahem roční údržby je:

- Vypletí 1x ročně.

- Přihnojení kombinovaným hnojivem 1x ročně (min. 50g NPK/m2).

- Tvarovací řez na kostru plotu 3x ročně.

- Zálivka 40 l/m2 10x ročně – zálivka pomocí kropicího vozu, vodu poskytne dodavatel.

- Odvoz a likvidace odpadu.

Přesné vymezení ploch k údržbě tvarovaných živých plotů včetně výměr v m2 je uvedeno 
v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

VI. Údržba závlahového systému

Předmětem díla je celoroční obsluha závlahového systému objektů HA, HC budovy FCHT a okolo 
budov FCHT. Podrobné informace o vymezení ploch  k údržbě závlahového systému jsou uvedeny 
v příloze č. zadávací dokumentace
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2.3. Další požadavky zadavatele:

 zadavatel požaduje, aby součástí plnění bylo také provedení veškerých víceprací vyvolaných 
prováděním díla, neuvedených v zadávací dokumentaci, ale nezbytných k jeho kvalitnímu a 
úspěšnému dokončení. 

 zhotovitel jako původce odpadu, který při úklidu vznikne, zajistí na vlastní náklad odvoz a 
likvidaci odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.

2.3.2. Místo plnění veřejné zakázky:

 Místem plnění je na území kampusů Polabiny, Doubravice a Nám. Čsl. legií Univerzity 
Pardubice. Podrobné vymezení travnatých ploch určených k seči v jednotlivých blocích je 
uvedeno v příloze č. 3 a 7 této zadávací dokumentace.

2.3.3. Doba plnění veřejné zakázky: 15.4. 2013 – 31.12.2015

Termíny zahájení jednotlivých sečí budou stanoveny zadavatelem na návrh zhotovitele v průběhu
sezony. Zhotovitel zahájí seč, v termínu stanoveném v zadávací dokumentaci, nebo nejpozději
do pěti dnů po obdržení výzvy zadavatele (i v případě, že sám seč nenavrhl) a nebude provádět
seč bez písemné výzvy zadavatele. Seče jednotlivých částí budou probíhat současně. 

V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu a neprovede požadovaný úkon v domluveném
termínu od vyzvání k provedení úkonu.

Doba trvání jedné seče základní výměry nepřesáhne 5 pracovních dní, doba trvání jedné doplň-
kové výměry nepřesáhne 5 pracovních dní. 

Nejpozdější termíny dokončení seče základní výměry stanoví objednatel takto:

1. seč do 30. 04.

2. seč do 20. 05.

3. seč do 20. 06.

4. seč do 25. 07.

5. seč do 25. 08.

6. seč do 25. 09.

7. seč do 30. 11. – tato seč je se sběrem listí
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Překročení těchto termínů může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

2.3.4. Nesplnění kteréhokoliv z požadavků bodu 2 této zadávací dokumentace bude důvodem   
k vyloučení uchazeče.

2.3.5.  Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 14.3.2013 v 08:00 hod.
Sraz účastníků u recepce rektorátu, Studentská 95.

Kontaktní osoba: Miloslav Skokan, Studentská 95, 532 10 Pardubice,
e-mail: miloslav.skokan@pce.cz, tel. 466 036 108.

2.3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí: 1 000 000,-Kč bez DPH

Výše uvedená částka představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje pro plnění této 
veřejné zakázky.

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto:

 předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné 
evidence, je-li v ní uchazeč zapsán. 

 předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii.

Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů takto:
 předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, v min. výši 2 000 000 Kč. 

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto: 

 seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich 
objednatele včetně kontaktu na objednatele (popř. osvědčení od objednatele), dále s 
uvedením rozsahu a doby plnění (seč travnatých ploch o min. rozsahu 10 ha)
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 prohlášením o počtu zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázky (min. 
4 osoby) 

 prohlášením o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování 
služeb s uvedením typu a počtu minimálně:

o Tří profesionálních strojů – seč se sběrem trávy (zahradní traktory nebo speciální 
stroje na seč trávy). Uvedené stroje musí být ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel 
použije při provádění seče stroje, které umožňují nastavení výšky na min. 2 cm. 

o Jednoho profesionálního stroje – seč s mulčováním (stroje, které při kosení nechávají 
posekanou trávu rozdrcenou na místě a nezanechávají chuchvalce trávy).

 předložení osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, 
pro práci s RMŘP a křovinořezy

Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii.

Zadavatel uvede části veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat subdodavatelsky.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění veřejné zakázky v souladu se 
zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH
a nabídková cena včetně DPH.

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. 
Nabídková cena bude obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému plnění předmětu 
veřejné zakázky.

4.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících dokladů:

 vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1)
 vyplněním „Krycího listu nabídkové ceny“ (příloha č. 2)

4.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
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4.3. Zálohy
Zadavatel neposkytuje zálohy.

5. Obchodní podmínky

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.

5.1. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platba bude provedena po splnění jednotlivých sečů bezhotovostním převodem na účet uchazeče.
Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. 

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 
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Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel 
(objednatel) oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen doručit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.2.Smluvní pokuty předmětu plnění - dle návrhu smlouvy o dílo

Zadavatel požaduje výši smluvních pokut uvedených v čl. III, IV a VII návrhu smlouvy o dílo 
(příloha č. 6 zadávací dokumentace).

Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejího vystavení zadavatelem.

5.3. Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy o dílo s uchazečem, 
jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, 
předpoklad 15.4.2013

Předpokládaný termín ukončení plnění: 31. 12 2015

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované doby plnění, které jsou předmětem hodnocení 
nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek je 
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel 
postupovat v případě, že dojde k uvedení dob plnění v jiné veličině či formě než v kalendářních 
dnech. 

6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky 

6.1. Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídky ekonomickou výhodnost nabídky.

Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:

Hodnotící kriterium:
  

1. hodnotící kritérium: celková nabídková cena – 70 %
2. hodnotící kritérium: doba jedné seče – 30 %

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně 
pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou 
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v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. 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, 
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu vzniklou násobkem 100 a poměrem hodnoty hodnocené 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
vzniklou násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorců:

a) u parametrů, u nichž je nejvhodnější minimální hodnota podle vzorce:

nejnižší hodnota 
------------------------   x 100 (bodů)
hodnocená hodnota

b) u parametrů, u nichž je nejvhodnější maximální hodnota podle vzorce:

hodnocená hodnota 
------------------------   x 100 (bodů)
nejvyšší hodnota

c) u parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno-nesplněno (ano - ne), bude hodnocení 
provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů v daném subkritériu.

Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Součet 
vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako nejúspěšnější 
je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

6. 2. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou 
sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:
               
1. kritérium: nabídková cena

Výši nabídkové ceny dodávky se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena služby.
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Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky v Kč vč. DPH 
nabídnutou uchazečem. 
Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 6.1 této 
zadávací dokumentace. 

2. kritérium: doba 1 seče
Zadavatel bude hodnotit nabídnutou dobu jedné základní seče v kalendářních dnech.
Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden v bodě 6.1 této 
zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní nabídnuté hodnoty do přílohy č. 4 (doba seče) této zadávací 
dokumentace.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

7. 1. Podání nabídky – označení obálky

Nabídka se podává v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, označené názvem 
veřejné zakázky „Zahradnické práce v kampusech Polabiny, Doubravice a Nám. Čs. legií
Univerzity Pardubice“ - Neotvírat a uvedením zpáteční adresy. 

7.2. Místo podání nabídek

Univerzita Pardubice

Stavařov 97, 

budova G – 12 patro,

532 10 Pardubice - pro osobní předání

a 

Studentská 95, 532 10 Pardubice -  pro zaslání poštou

Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě, a to buď osobně do podatelny v sídle 
zadavatele popř. osobám oprávněným převzít nabídku, nebo prostřednictvím držitele poštovní 
licence doporučeně na adresu k rukám kontaktních osob pro doručování nabídek (osobně jen 
v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hod, poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00). Při 
podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.

Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku:

Gabriela Dostálová, tel. 466 036 049, e-mail: gabriela.dostalova@upce.cz
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7. 3. Lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 18.3.2013 v 10:00

Termín otevírání obálek: 18.3.2013 v 10:00

8. Členění nabídky:

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:

1. Krycí list nabídky
2. Krycí list nabídkové ceny
3. Doklady ke splnění kvalifikace
4. Údaje k hodnotícím kritériím
5. Návrh smlouvy
6. Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné formě 
(e-mailem).

V rámci principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace 
poskytovány telefonicky. 

Odpověď bude zaslána všem osloveným uchazečům a rovněž zveřejněno stejným způsobem jako 
výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace i s přesným zněním dotazu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, 
a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. 
Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem osloveným uchazečům o veřejnou 
zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací dokumentaci.

Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace:

Kontaktní osoby:     Ing. Monika Müllerová, tel. 466 036 236, e-mail: monika.mullerova@upce.cz
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10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě ve dvou 
vyhotoveních – 1x originál, 1x kopie.

2. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, s výjimkou 
podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a 
hodnocených skutečností.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací dokumentací, a 
to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace nebo z vlastní iniciativy.

5. Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. této zadávací 
dokumentace.

6. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.
7. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového řízení 

pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
8. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do podpisu smlouvy.

11.  Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Hodnotící kritérium č. 2 (doba seče)
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

V Pardubicích dne 07.03.2013
………………………………….
   
     Ing. Milan Bukač

      kvestor


		2013-03-07T09:26:19+0100




