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1. PREAMBULE 

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o zadávací řízení dle 

zákona č. 137/2006Sb.  

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti 

zadávání zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky. 

Uchazeč je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné 

změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze 

zadávacího řízení vyloučeny. 

Dotaz k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit pověřené osobě zadavatele (Mgr. 

Konečný) v písemné podobě nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro 

podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace, odešle zadavatel dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče.   

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel 

nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). Emailová forma je akceptována.  

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 

obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, 

technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a 

technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným 

parametrům. 

Předmět zakázky bude financován ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INFORMACE O ZADAVATELI 

2.1.  Základní údaje 

Název : Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace  

sídlo   : 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

IČ   : 00601381 

Oprávněná osoba : Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy 

2.2. Pověřená osoba zadavatele 

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. je 

Mgr. Bc. Milan Konečný, sídlem K Holotovci 1191, PSČ: 735 11, Orlová – Město, IČ: 88144534, DIČ: 

CZ8402265113. 

2.3. Kontaktní osoby 

Kontaktní osobou ve všech otázkách je osoba pověřená výkonem zadavatelských činností – Mgr. Bc. 

Milan Konečný, sídlem K Holotovci 1191, PSČ: 735 11, Orlová – Město,  e-mail: 

konecny@mcgreen.cz, tel.: 605 201 156, korespondenční adresa: Pančochy 1084, 664 42 Modřice. 

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je dovybavení učebny hydromechaniky, a to laboratorním zařízením pro měření 

základních hydraulických parametrů měřidel a armatur rozvodů vody a tepla. 

Jedná se o realizaci zakázky pro Střední průmyslové školu, Obchodní akademii a Jazykovou školu 

s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci v rámci projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Technická 

specifikace) a v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Položkový rozpočet) 

Realizace zakázky zahrnuje dodání předmětu dle tech. specifikace, včetně průvodních dokladů, 

instalace, zprovoznění a zaškolení zaměstnanců zadavatele. 
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Technické a kvalitativní podmínky: 

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými 

evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít 

ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných 

dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.  

 

Dodavatel bude při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami provádění díla tak, jak jsou tyto 

stanoveny v zadávací dokumentaci, přičemž se k tomuto musí smluvně zavázat.  

 

Součástí nabídky bude technický popis dodávaného předmětu veřejné zakázky, ze kterého 

bude patrno, že je uchazečem dodržena v zadávacích podmínkách uvedená specifikace 

požadavků na předmět. Dále bude součástí nabídky specifikace dodávky, včetně rozepsání 

ceny za jednotlivé části – uchazečem doplněný výkaz výměr (viz příloha ZD). 

 

Veškeré manuály, specifikace produktu a technologie, a návody požaduje zadavatel v českém jazyce. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 846 000,- Kč bez DPH. 

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 

Doba plnění: kompletní dodání předmětu plnění včetně instalace a zprovoznění do 25 

kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

(předpokládaný podpis smlouvy s vítězným uchazečem bude ihned po 

skončení výběrového řízení) 

Místo plnění: sídlo zadavatele 

 

 

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude 

celková nabídková cena v Kč bez DPH. Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy. 

Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. 



 

 

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za realizaci 

zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. 

 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení 

nabídky uchazeče v zadávacím řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 

c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 

podle bodu 7.2 (vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku) a 7.4 zadávací dokumentace 

v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 

subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou 

se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění 

zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 

v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat 

splnění základních kvalifikačních předpokladů a předložit výpis z obchodního rejstříku. 

Splnění kvalifikace podle bodu 7.2 až 7.4 zadávací dokumentace musí prokázat všichni dodavatelé 

společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím 

subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. 

Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit současně 

s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, 

že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 

vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 

plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 

Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě 

stanovené zadavatelem pro podání nabídky.  



 

 

Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele 

se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele 

a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.  

Veškeré doklady požadované v rámci prokázání splnění kvalifikačních předpokladů postačí 

předložit v prosté kopii.  

6.1.  Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč (resp. dodavatel) analogicky dle § 53 odst. 1 

zákona o veřejných zakázkách: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 



 

 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů; 

e) který není v likvidaci; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště dodavatele; 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče – viz příloha č. 2 Zadávací 

dokumentace. 

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče předložení 

následujících dokladů (postačí v prosté kopii): 

 Živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, obsahující předmět podnikání 

v rozsahu, odpovídajícímu předmětu plnění této zakázky. 



 

 

 Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních 

předpisů. 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.  

6.3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti  

Zadavatel požaduje k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče předložení čestného 

prohlášení o tom, že uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý zakázku splnit – viz 

příloha č. 4 zadávací dokumentace. 

6.4. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče předložení 

následujících dokladů: 

 

 Seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. 

Uchazeč doloží formou čestného prohlášení seznam realizovaných zakázek prokazující, že 

uchazeč realizoval: minimálně 2 zakázky v posledních 3 letech spočívajících v dodávce 

obdobného vybavení učebny jako je předmět výběrového řízení (vybavení učebny 

hydromechaniky) v hodnotě zakázky min. 400 tis. Kč včetně DPH. V seznamu bude u zakázky 

uveden její objednatel, stručný popis předmětu zakázky, hodnota zakázky v Kč včetně DPH a 

doba realizace.  

Důsledek nesplnění kvalifikace 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Vyloučení zadavatel uchazeči oznámí. 

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

7.1. Návrh smlouvy 



 

 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 6 (Kupní smlouva). Zadavatel 

výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací 

dokumentace. 

Uchazeč není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele 

(zejména, nikoliv však pouze, jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách 

k cenám, které uchazeč uvede v rozpočtu). Uchazeč je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v 

místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit 

zadavatele. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat 

za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění 

musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy 

není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel 

vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.  

Součástí návrhu smlouvy (resp. jeho přílohou) bude technická specifikace zakázky (viz příloha 

č. 3 zadávací dokumentace) a oceněný položkový rozpočet (příloha č. 5 zadávací 

dokumentace). 

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Kupující, uchazeč se označuje jako 

Prodávající. 

 

K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží: 

- časový harmonogram realizace zakázky 

-  

Součástí nabídky bude technický popis dodávaného předmětu a poskytnutí služeb v rámci 

realizace veřejné zakázky, ze kterého bude patrno, že je uchazečem dodržena v zadávacích 

podmínkách uvedená specifikace požadavků na předmět. Dále bude součástí nabídky 

specifikace dodávky a služeb s vlastním návrhem realizace, včetně rozepsání ceny za 

jednotlivé části. 

 

V případě, že uchazeč nepředloží výše požadované dokumenty, bude zadavatelem vyloučen 

z výběrového řízení. 

 

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny  



 

 

 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech 

souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění 

zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.  

 Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním 

předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny. Uchazeč předloží oceněný položkový 

rozpočet dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty 

(DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto 

členění bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky. (viz příloha č. 1) 

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení 

díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

 

8.   POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

NABÍDKY (doporučení zadavatele) 

8.1. Způsob a forma zpracování nabídky 

 

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měl uchazeč podat písemně v originále v 

souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání 

splnění kvalifikace.  

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být společně s veškerými požadovanými 

doklady a přílohami svázány do jednoho svazku. 

Tento svazek by měl být na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, obchodní firmou 

a sídlem uchazeče. 

Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s 

jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí 

možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem 

uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími) 



 

 

8.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (jedná se pouze o 

doporučení zadavatele) 

Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro 

sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije přílohu č. 1.  

a) krycí list nabídky s ident. údaji uchazeče 

b) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení 

c) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

d) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku 

e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů  

f) podepsaný návrh smlouvy  

g) přílohy návrhu smlouvy (technická specifikace, oceněný položkový rozpočet aj.) 

h) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc) 

 

Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče. 

9.   ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, 

aby byly dobře čitelné.  

 

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo 

osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:30 hod.) na adresu osoby zadavatele - 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, a to nejpozději do 

konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 13. 8. 2014 do 8:30 hod. 

Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce 

(balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena 

přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: 

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Dovybavení odborné učebny hydromechaniky“ 



 

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude 

doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.  

10.  MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 13. 8. 2014 v 8:35 hod. v sídle zadavatele: 28. 

října 1598, 738 01 Frýdek-Místek. Otevírání obálek je neveřejné. 

Komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla přiděleného dle času doručení a bude 

kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a je podepsaná oprávněnou osobou. 

Pokud nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena a zadavatel 

bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti ve výběrovém řízení 

11.  ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni 

uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. 

12.  PRÁVA ZADAVATELE 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny 

v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady 

nesou uchazeči sami. 

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit v souladu s Příručkou 

pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

13.  DALŠÍ PODMÍNKY ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 



 

 

Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a 

to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Po tuto dobu je rovněž povinen uchovávat veškerou 

dokumentaci vztahující se k realizované zakázce. 

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 

strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu 

v rámci OP VK a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či 

postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech 

vztahujících se k dané zakázce, nejméně však do roku 2025. 

 

 

V Modřicích dne 22. 7. 2014 

 
 
 
 
  ________________________                                                                 

zástupce zadavatele -  Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace  

 Mgr. Milan Konečný     
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