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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 

pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
 

Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem 
 
Výzva a zadávací dokumentace (tato výzva a zadávací dokumentace je současně Oznámením 
výběrového řízení) je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné 
zakázky na stavební práce. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad 
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 
Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, 
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v 
každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a 
následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu 
uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení 
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
 
Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z 
výzvy V5 Podprogramu 133D 531 v roce 2020 na podporu materiálně technické základny sportu – 
ÚSC, SK a TJ. 
 
Název projektu: Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem 
 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZPRACOVÁNÍ 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

Název zadavatele: FC Slavoj Žirovnice, z.s. 
Adresa sídla zadavatele: Žirovnice, Nádražní 603, PSČ 394 68 
IČ: 227 65 913 
Kód státu: CZ, Česká republika 
Číslo FAČR: 6130321 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0624674329/0800 
Statutární orgán: Ing. Libor Šebesta, předseda spolku 
E-mail: hapos.slavoj@email.cz 
Kontaktní osoby: Ing. Libor Šebesta, mobil: 777 900 701, e-mail: libseb@email.cz 
 
 
1.2 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
1.2.1 POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení původní plochy, na které bude vybudováno 
nové tréninkové fotbalové hřiště o rozměrech 90 x 45 m (bez výběhů) a celkové užitkové ploše 4 802 
m2 s hybridním travnatým povrchem, a to na pozemku parcela č. 928/1 v katastrálním území 
Žirovnice. 
 
Návrh hřiště a jeho umístění vychází z možnosti daného místa a požadavků investora.  
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Součástí díla je dále drenážní systém, rekonstrukce závlahového systému, opěrné zdi, oplocení, 
provozní osvětlení, fotbalové branky a záchytný systém. 
 
Areál bude přístupný i osobám s omezenou možností pohybu.  
 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a nevyžaduje posouzení dle zákona 
100/2001Sb. 
 
Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují vodní zdroje a léčebné 
prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Hřiště je dostatečně 
vzdáleno od bytové zástavby a od komunikací. Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních 
pásmech. Území není poddolované a neleží v záplavovém území. Provoz stavby nemá žádný vliv na 
okolní pozemky a stavby. Dešťová voda bude svedena do podloží plošnou drenáží a dále do vsaku, 
kde je vsakována na místě jako doposud. V rámci stavby nebudou žádné zábory zemědělského 
půdního fondu, hřiště leží na „ostatní ploše“. Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť 
stávající příjezdovou komunikací. 
 
Podrobný popis díla je uveden v přiložené projektové dokumentaci stavby, kterou zpracoval Ing. 
Michal Burda, Polní 1845, 407 47 Varnsdorf v září 2019. 
 

1.2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV: 
45000000-7 Stavební práce 
45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení 
 
1.2.2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 9.065.158,- Kč bez DPH, tj. 10.968.842,- Kč vč. 
DPH. 
 
Zadavatel má přesně vyčleněné finanční prostředky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Z těchto 
důvodů není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení v případě, že by se 
měl zavázat k realizaci s vyšší finanční náročností, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 
Předpokládaná hodnota je převzata z kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem. 
 
Uvedená cena je cenou konečnou musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním 

předmětu zakázky vymezeného v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci.  

 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

 
1.3 LHŮTA PLNĚNÍ 
Předpokládaný termín zahájení prací:  04.05.2020 
Předpokládaný termín ukončení prací:  09.10.2020 
 
1.4 MÍSTO PLNĚNÍ 
Stavební úpravy proběhnou na místě stavby v Žirovnici na pozemku parcela č. 928/1, katastrální 
území Žirovnice. 
 
1.5 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
Prohlídka místa budoucí stavby se neuskuteční, všechny části stavby jsou volně přístupné. 

 

1.6 ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
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- projektová dokumentace stavby – zpracovaná Ing. Michalem Burdou, Polní 1845, 407 47 Varnsdorf 
v 09/2019. 
 
- obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu smlouvy. 
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy 
návrhu textu smlouvy a jsou pro účastníka závazné. Účastník je povinen při zpracování návrhu 
smlouvy vycházet z obchodních podmínek. Účastník není oprávněn při zpracování návrhů smluv 
měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma případů uvedených v části obchodní podmínky 
– návrh smlouvy o dílo. 
 
- technické podmínky jsou uvedeny v přílohách k této výzvě a zadávací dokumentaci. Zadávací 
dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 92 ZZVZ a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SP“) v elektronické formě (tj. SP 
ve formátu *.xls, *.pdf, který je pro účastníka závazný a účastníci nejsou oprávnění ho měnit. V 
případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a SP je prioritním dokumentem pro 
zpracování nabídkové ceny SP. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad SP s textovou a 
výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty 
pro podání nabídek způsobem stanoveným v ust. § 54 a 98 ZZVZ. 
 
Zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele Výzvu a zadávací dokumentaci. Zadavatel doporučuje 
účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, 
zejména s ohledem na případné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel 
uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na adrese profilu zadavatele: 
 

http://www.fcslavojzirovnice.cz/vyberova%20rizeni.htm 

 

1.7 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE 
Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené 
doklady. 
 
1.7.1 Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ) 
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení (Účastník může 
pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2, této výzvy a zadávací dokumentace). 
 
1.7.2 Profesní způsobilost (§77 ZZVZ) 
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení §77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to 
předložením následujících dokladů: 
1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
1.7.3 Technická kvalifikace (§79 ZZVZ) 
1.7.3.1 Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, a to 
předložením: 
1. Seznamu stavebních prací provedených účastníkem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Zadavatel doklady za 
dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení nebude zohledňovat. 
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Minimální úroveň 
a) alespoň tří sportovních staveb (rekonstrukce nebo novostavby) o finančním objemu každé z nich 
alespoň 4.000.000,-Kč bez DPH, dokončených v průběhu posledních pěti let před zahájením 
zadávacího řízení. Pokud účastník prováděl stavbu ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální 
finanční objem účastníkem prováděných prací musí být alespoň 4.000.000,-Kč bez DPH. Stavby 
realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat. 
 
Způsob prokázání kvalifikace 
a) Předložením seznamu stavebních prací provedených účastníkem za posledních 5 let. Pokud 
požadované informace nevyplývají z osvědčení objednatelů, musí seznam vedle názvu staveb 
obsahovat minimálně měsíc a rok dokončení stavební práce, informaci o tom, zda se jedná o 
sportovní stavby (rekonstrukce nebo novostavby) či nikoliv a informaci o finančním objemu 
účastníkem prováděných prací. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 
účastníka. 
b) Předložením osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 
 
1.7.3.2 Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona doklad prokazující 
shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem 
Dodavatel prokáže splnění tohoto bodu technické kvalifikace, pokud předloží technické listy pro 
dodávaný: 
- hybridní trávník pro fotbalové hřiště 
 
Minimální úroveň 
Uchazeč předloží příslušné certifikáty prokazující, že hybridní trávník odpovídá parametrům 
stanoveným FIFA (certifikovaný dle FIFA Quality Programu) 
 
Způsob prokázání kvalifikace 
Uchazeč musí v nabídce doložit: 
a) typ umělého trávníku, který chce použít, včetně jeho certifikačního osvědčení FIFA a technický list; 
b) Certifikát nebo osvědčení, že je držitelem licenci na pokládku daného typu umělého trávníku přímo 
od výrobce daného trávníku; 
 
1.7.4 Prokazování způsobilosti a kvalifikace 
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky 
zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména §87 ZZVZ), výpisem ze systému 
certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
(zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu s §45 odst. 4 ZZVZ. Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v §83 ZZVZ. Veřejná zakázka může být plněna 
více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé společnou nabídku v souladu 
zejména s ust. § 82 ZZVZ. Doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatelé dle ustanovení § 53 
odst. 4 zákona předkládají v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. 
 
1.8 PROCESNÍ POSTUP HODNOCENÍ NABÍDEK, POSOUZENÍ KVALIFIKACE A POSOUZENÍ NABÍDEK 
Hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek bude prováděno tříčlennou komisí, 
jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k 
doporučení komise. 
 
Po přijetí nabídek provede komise hodnocení nabídek, o čemž bude v souladu se ZZVZ pořízena 
písemná zpráva o hodnocení. U nabídky, která se na základě hodnocení umístí na prvním místě 
pořadí, bude následně provedeno posouzení kvalifikace a posouzení nabídky, zda splňuje požadavky 
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stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami. Komise v případě, že zjistí, že není prokázána kvalifikace a 
způsobilost účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník zadávacího řízení v 
přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady 
(§ 46 ZZVZ). V případě mimořádné nízké nabídkové ceny bude postupováno v souladu s § 113 ZZVZ. 
V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či 
nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové ceny 
a v dalších případech uvedených v ZZVZ, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další 
účasti v zadávacím řízení. 
 
V případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení popsaném výše, 
komise provede posouzení kvalifikace a posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka 
byla vyhodnocená jako další v pořadí. Při posouzení a hodnocení bude postupováno obdobně, jako je 
uvedeno výše. 
 
Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. 
 
1.9 HODNOCENÍ NABÍDEK 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, na základě 
kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše 
nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší. Uvádí se a hodnotí se absolutní 
hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
 
Nabídkovou cenu zakázky vypočte účastník na základě jednotkových cen jako součet oceněných 
položek SP. Cena jednotlivých dodávek a prací bude doplněna do SP, který je součástí zadávacích 
podmínek. Oceněný SP (položkový rozpočet) bude předložen v nabídce účastníka jako příloha č. 1 
návrhu smlouvy a dále též v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 
Nabídková cena zakázky musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k realizaci 
zakázky. Nabídková cena obsahuje vývoj cen ve stavebnictví, rovněž obsahuje i vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám. 
 

1.10 ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, OBSAH A FORMA NABÍDKY 
1.10.1 NABÍDKA 
Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě 
zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce 
(technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce). 
 
1.10.2 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 
- Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v listinné podobě, kdy součástí nabídky musí být 
i zpracované dokumenty na datovém nosiči! 
- Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. *DOC, *DOCX, 
*RTF, *XLS, *XLSX nebo *PDF (nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání). 
- V listinné podobě bude nabídka předložena v jednom vyhotovení – kopii včetně zřetelného 
zabezpečení proti neoprávněné manipulaci a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD apod.). 
Elektronická verze musí obsahovat přesnou kopii podané nabídky včetně podepsaného krycího listu, 
příloh apod. Elektronická verze musí dále obsahovat oceněný SP a návrh Smlouvy o dílo. 
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. 
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
- Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím 
jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
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- Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace je závazný text smlouvy, která bude sloužit k uzavření 
smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. 
 
1.10.3 TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 
Nabídku je možné podat pouze na podatelně v sídle Městského úřadu Žirovnice oproti potvrzení o 
převzetí nabídky nebo doporučenou poštou na adresu sídla Městského úřadu Žirovnice: 
 
Žirovnice, Cholunská 665, PSČ 394 68. 
 
Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v 
zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.  
Termín podání nabídek je dne 25. 3. 2020 do 14:00 hod. 
Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí nabídky zadavatelem. 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečných odkladů po skončení lhůty k podání 
nabídek, nejpozději dne 25. 3. 2020. 
 
1.10.4 OBSAH NABÍDKY 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla členěna do samostatných oddílů 
a označených shodně s následujícími pokyny: 
- Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, 

opatřený razítkem a s uvedením nabídkové ceny podle vzoru formuláře. Krycí list bude opatřen 
podpisem oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah 
nabídky. 

- Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení 
- Návrh smlouvy – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací 

dokumentaci. Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být tyto informace: 
- Identifikace účastníka a osob oprávněných za něj jednat (hlavička a závěr textu). Pokud tato 

osoba činí právní jednání na základě plné moci či pověření, musí být příslušná plná moc či 
pověření součástí nabídky v originál nebo ověřené kopii. Pokud nabídku podává více osob 
společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace 
smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy. 

- Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně – údaj o ceně bude přesně odpovídat údaji v 
přiloženém rozpočtu. 

- Příloha č. 1 obchodních podmínek – Položkový rozpočet stavby: Položkový rozpočet stavby 
(oceněný SP): Skladba rozpočtu bude přesně odpovídat skladbě přiloženého soupisu prací. 
Účastník je povinen ocenit každou uvedenou položku. Účastník není oprávněn vytvářet v 
rozpočtu položky nové, měnit počet měrných jednotek atp. 

- Příloha č. 2 obchodních podmínek – Harmonogram prací: účastník předloží věcný harmonogram 
v alespoň týdenní podrobnosti. Věcný harmonogram bude v souladu s lhůtami uvedenými v 
návrhu smlouvy. Harmonogram výstavby musí být ze strany účastníka podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. 

- Součástí nabídky budou prospekty – technické listy, ve kterém budou uvedeny technické 
parametry (hybridní trávník a branky). 

 
1.10.5 OBSAH NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI 
V případě, že nabídku podává společně více účastníků zadávacího řízení, pak nabídka musí být 
členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva 
mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli všichni 
účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady prokazující 
kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby byla prokázána základní způsobilost 
prvního až ntého účastníka zadávacího řízení, poté profesní způsobilost ve stejném řazení atd. 
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1.11 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 54 ZZVZ. Žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e-mailové adresy 
k rukám osoby uvedené v úvodu tohoto článku této zadávací dokumentace. Zadavatel ve lhůtě dle 
ZZVZ uveřejní vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu 
zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu kontaktní osoby, 
která je uvedena v článku 1.1. 
 
1.12 FORMA KOMUNIKACE 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhá písemně, prostřednictvím e-mailové adresy 
nebo profilu zadavatele k rukám osoby uvedené v úvodu tohoto článku této zadávací dokumentace. 
 
1.13 ELEKTRONICKÁ FORMA KOMUNIKACE 
Elektronická forma komunikace v tomto zadávacím řízení probíhá prostřednictvím e-mailové adresy 
nebo profilu zadavatele k rukám osoby uvedené v článku 1.1 této zadávací dokumentace.  
Formou elektronické komunikace je použití elektronické pošty (e-mail) a při použití této formy 
komunikace by měla být emailová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. 
Není to však podmínkou. 
Účastník zadávacího řízení uvede svoji elektronickou adresu pro elektronickou komunikaci (e-mail) v 
krycím listu nabídky. 
 
1.14 ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 
Zadavatel je oprávněn nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit 
zadávací podmínky, které se týkají obsahu nabídek nebo způsobu jejich podání. Změna nebo 
doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem 
jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny 
vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny 
nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, 
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby ode dne odeslání změny nebo doplnění k uveřejnění činila 
nejméně celou svou původní délku. 
 
1.15 DALŠÍ PODMÍNKY 
Zadávací lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni, je stanovena na 90 kalendářních dnů 
a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník může podat pouze 
jednu nabídku. Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí. Zadavatel přijímá pouze nabídky v 
českém a slovenském jazyce. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit 
určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky, ochranné známky nebo označení původu. Odkaz podle písm. a) 
nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V případě, že zadávací podmínky obsahují takového odkazy, 
zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 
 
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude 
hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv 
aspekty zadávacího řízení. 
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Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu 
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 
okamžikem jejich uveřejnění. Tato výhrada však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí 
v písemné podobě všem účastníkům zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit 
rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele. V 
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jejich uveřejnění. Tato výhrada však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné 
podobě všem účastníkům zadávacího řízení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Odůvodnění postupu zadavatele bude v takovém 
případě uvedeno v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Účastníci zadávacího řízení nemají právo na 
náhradu nákladů vztahující se k účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací 
řízení v případě neposkytnutí finanční podpory či jen její části z dotačních prostředků. 
 
1.16 PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších skutečností 
Příloha č. 3 – Návrhy textu smlouvy 
Příloha č. 4 – Soupis prací 
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 
 
 
 
 
FC Slavoj Žirovnice, z.s. 
Ing. Libor Šebesta, předseda spolku 
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