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Zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

 

 

 

 

Technické služby Tábor s.r.o., jako veřejný zadavatel  

 

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ")  

 

 

vyzývá tímto  

 

 

v souladu s ust. § 27 ZZVZ, s přihlédnutím k ust. § 6 ZZVZ  

 

 

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého  

rozsahu na stavební práce vedenou mimo režim ZZVZ, zadávanou v souladu se  

směrnicí pro zadávání zakázek zadavatele.  
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„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Táboře " 

 

 

 

Zadavatel:  Technické služby Tábor s.r.o.  

se sídlem: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

zástupce:  Michal Polanecký, jednatel 

datum:  29.3.2018 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

 

 

Technické služby Tábor s.r.o.  

 

zástupce:   Michal Polanecký, jednatel  

Sídlo:    Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  

DIČ:    CZ 62502565 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   700846349/0800 

Kontaktní osoba zadavatele: Michal Polanecký, jednatel 

Tel.:   +420 602 112 136 

E-mail:   jednatel@tstabor.cz  

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ OSOBA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

 

 

Jméno:    Michal Polanecký 

Tel.:   +420 602 112 136 

E-mail:   jednatel@tstabor.cz  

(dále také „kontaktní osoba výběrového řízení")  

 

Korespondenční adresa: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor   
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1. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

  

45316110-9 Montáž zařízení pro veřejné osvětlení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu v KČ bez DPH: 

4.700.000,00 Kč 

 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce 

a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku 

za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení 

dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných 

světelně-technických požadavků. 

 

Ve městě Tábor je určeno k výměně celkem 442 ks svítidel veřejného osvětlení 

ve 45 ulicích. 

 

Uchazeč musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu 

předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 35 % při dodržení 

normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz 

příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie uchazeč prokáže 

tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. 

Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 20,585 kW. 

 

Zadavatel požaduje od uchazeče předložení světelně technických výpočtů 

zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení 

prokazujících splnění všech náležitostí.  

 

Uchazeč doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu, ze kterého 

budou patrné elektrické a světelně-technické parametry. 

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace — Technická 

dokumentace. 

 

Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů státního programu na podporu úspor 

energie a využiti obnovitelných zdrojů energie - „Program EFEKT 2018“, aktivita 

programu: 1A, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku analogicky podle ustanovení 

§ 127 odst. 2 písm. d) a e) ZZVZ a nepodepsat Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 

v případě, že nebude poskytnuta dotace nebo že přijetí dotace zamítne 

zastupitelstvo obce. Dodavatel se zavazuje, že v případě zrušeni veřejné zakázky 

nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, 

případně další náklady spojené s účastí v zakázce malého rozsahu. 
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2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých 

položek uvedených v položkovém rozpočtu. Oceněný položkový rozpočet bude součástí 

nabídky jako příloha Návrhu Smlouvy o dílo. Položkový rozpočet je uveden 

v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. 

 

Další požadavky:  

 

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena smluvní, pevná a nejvýše přípustná 

a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky.  

 Nabídková cena bude uvedena v členění:  

          » cena bez DPH;  

          » DPH;  

          » cena celková včetně DPH.  

 

 Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.   

 

Odkazuje-li zadavatel v zadávacích podmínkách na obchodní firmy, názvy jména a 

příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitý subjekt 

příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se za to, že zadavatel 

výslovné připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných nebo 

lepších výrobků či technologií.  

 

Zadavatel uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek 

v Technické dokumentaci dle Přílohy č. 1, podle odkazů na jednotlivé výrobky 

a výrobce, je uchazeč oprávněn v položkovém rozpočtu takovou značkovou 

specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat 

výrobky/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný 

výrobek/ materiál v Příloze č. 1. 

 

Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění 

předmětu veřejné zakázky. Nevyplnění kterékoliv položky rozpočtu nebo oceněn 

jakékoliv položky nulou mohou být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče 

z další účasti ve výběrovém řízeni. Každý uchazeč si může v položkovém rozpočtu 

změnit počet typů svítidel dle vlastního uvážení (za podmínky splnění maximální 

hodnoty instalovaného příkony všech svítidel, viz Př1 této ZD), ale jejich 

celkový součet musí být roven 427 ks silničních svítidel a 15 ks svítidel 

parkových. 
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3. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

 

Obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny v závazném Návrhu Smlouvy 

o dílo (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace).  

 

Tento vzorový text návrhu Smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro 

dodavatele, které není dodavatel oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit. Návrh 

Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný 

vzorový text Návrhu Smlouvy dodavatel doplní pouze o údaje označené ve vzoru 

Návrhu Smlouvy o dílo nebo o údaje výslovně požadované zadávací dokumentací, 

případně o dokumenty požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, resp. 

V Návrhu Smlouvy. Návrh smlouvy může rovněž obsahovat identifikátor datové 

schránky uchazeče. Pokud Návrh Smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám 

a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení 

nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení (závazný vzor 

v příloze). 

 

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, že ke dni podpisu smlouvy bude 

mít sjednáno platně uzavřené pojištění odpovědnosti škodu způsobenou třetí osobě 

na minimální částku ve výši nabízené ceny díla. 

 

Doklad o trvání pojištění bude požadován pouze po uchazeči, jehož nabídka bude 

ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvhodnější, resp. po uchazeči, s nimž bude 

podepsána smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, a to předložením 

před podpisem smlouvy. 

 

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny  

 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH.  

 

Termín realizace  

 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 02.07.2018 

 

Požadovaný termín ukončení plnění: 31.10.2018 

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 

vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 

na případné prodloužení výběrového řízení. 

 

Dodavatel předloží do své nabídky Závazný harmonogram realizace zakázky, který 

bude přílohou č. 1 Smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram bude 

zpracován v kalendářních týdnech, přičemž plánované termíny níže uvedených 

základných uzlových bodů zakázky budou uvedeny konkrétním datem: 
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 Zahájení dodávky svítidel 

 Dokončení montáže svítidel 

 Dokončení výchozí revize 

 

Závazný časový harmonogram bude obsahovat také údaj o celkové době realizace 

zakázky v kalendářních dnech. 

 

Místo plnění veřejné zakázky  

 

Místem plněni zakázky stanovené zadavatele je intravilán obce Tábor, katastrální 

území Tábor. 

 

 

4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

 

4.1.  OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE  

 

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem 

posouzení a hodnocení nabídky dodavatele ve výběrovém řízení. Dodavatel, který 

nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen 

z další účasti ve výběrovém řízení. 

 

Při prokazování kvalifikace je dodavatel řídit se následujícími pravidly: 

 

a) Pokud bude dodavatel část kvalifikace analogicky v souladu se ZZVZ 

prokazovat prostřednictvím poddodavatele, je povinen zadavateli zároveň 

předložit: 

 

1) doklady prokazující splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 

ZZVZ a profesní způsobilosti analogicky podle § 77 ZZVZ a  

2) smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z niž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plněni určeného k plněni veřejné zakázky dodavatelem 

k poskytnutí věci a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 

v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 

poddodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti a požadované technické 

kvalifikace, a minimálně na dobu plnění příslušné části veřejné zakázky.  

 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění 

základní způsobilosti. 
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b) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně 

a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý 

z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky podle 

§ 74 ZZVZ a profesní způsobilosti analogicky podle § 77 ZZVZ v plném rozsahu. 

Splnění požadované technické kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé 

společné. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit jako doklad 

prokazující splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen 

závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči 

zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 

v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 

po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trváni jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky. 

 

c) Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel 

v kopii jako součást originálu nabídky. Vybraný dodavatel je povinen na 

základě žádosti zadavatele předložit zadavateli před uzavřením smlouvy 

originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Tam, 

kde zadavatel požaduje čestné prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno 

statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou statutárním orgánem 

(pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis zmocnitele musí být úředně 

ověřen). V případě podpisu zmocněnou osobou musí být originál nebo úředně 

ověřená kopie zmocnění součástí dokladů, kterými je splnění kvalifikace 

prokazováno.  

 

d) Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění 

technické kvalifikace způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn 

je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních 

důvodů neodmítne. 

 

e) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 

dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 

jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se podle tohoto právního řádu 

určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění 

takové čisti kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění 

má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 

bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti Čestné 

prohlášeni. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční 

dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu 

do českého jazyka, pokud v této zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno 

jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka 

se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 

f) Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis 

prokázání splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 ZZVZ a profesní 

způsobilosti analogicky podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady 
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prokazující splnění této profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného 

zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 

3 měsíce. Dodavatel doloží k prokázání základní způsobilosti pouze doklady 

a dokumenty analogicky podle § 75 odst. 1 písm. b) a d) ZZVZ. 

 

g) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci 

systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené 

analogicky v § 239 ZZVZ, ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, a údaje 

v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů 

prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

 

h) Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel 

splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto 

skutečnost zadavateli písemné oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů 

od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na dodavatele tuto 

lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

 

i) Zadavatel může analogicky podle § 46 ZZVZ požadovat po dodavateli, aby 

písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další 

dodatečné informace. Dodavatel je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené 

lhůtě stanovené zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky zadavatele 

jednoznačné odpovědi. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí 

nastat nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

j) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku 

v tomto výběrovém řízení, nesmí být současné poddodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikační 

předpoklady. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatné nebo společné 

s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 

dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel nabídky 

podané takovým dodavatelem bezodkladně vyřadí a dodavatele vyloučí z další 

účasti ve výběrovém řízení. 

 

k) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry v české měně 

CZK (Kč). V případě, že dodavatel uvádí údaje v jiných měnách než v CZK, 

použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu 

příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení výběrového 

řízení. 

 

l) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 

z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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m) V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje 

předložení prohlášení dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem 

požadované údaje a musí být současné podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 

dodavatele. 

 

n) Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být 

v nabídce předložena plná moc v originále nebo v ověřené kopii. 

 

 

4.2.  ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST  

 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 

(dle vzoru – Příloha č. 3), ze kterého bude zřejmé, že splňuje základní 

způsobilost analogicky podle § 74 ZZVZ.  

 

Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, resp. uchazeč, s nímž 

bude podepsána smlouva na plnění veřejné zakázky, je povinen, bude-li k tomu 

zadavatelem vyzván, předložit před podpisem smlouvy analogicky podle § 86 odst. 3 

ZZVZ originály či ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v rámci 

výběrového řízení předloženy. 

 

 

4.3  PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:  

 

a) Analogicky podle § 77 odst. 1) ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku, pokud 

je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

b) Analogicky podle § 77 odst 2) písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění 

k podnikání podle zvláštních právních v rozsahu odpovídajícím předmětu 

zakázky malého rozsahu, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci na:  

 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, nebo  

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 
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4.4  TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

 

Uchazeč ve své nabídce předloží seznam významných stavebních prací: 

 

 

1. Seznam realizovaných zakázek obdobného druhu uskutečněných dodavatelem za 

posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, 

2. Minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z referenčních zakázek dle předchozího odstavce (každou 

z nich alespoň v celkové hodnotě zakázky 1.000.000 Kč bez DPH); tato 

osvědčení musí zahrnovat stručný popis stavebních prací, celkovou uhrazenou 

cenu, dobu a místo dodání a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto 

stavební práce uskutečněny řádně a odborně. 

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo reference ověřit. V případě zjištění rozporu mezi 

informacemi v uvedených referencích a skutečností je zadavatel oprávněn takovou 

referenci neuznat k prokázání kvalifikace. 

 

 

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

 

Kritéria hodnocení 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Výběr ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky bude proveden na základě nejnižší nabídkové ceny. 

Metoda vyhodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná komise tak, že hodnocené nabídky 

budou seřazeny vzestupně v pořadí od nejnižší po nejvyšší celkovou nabídkovou 

cenu bez DPH, kdy nejnižší nabídková cena tvoří nejvýhodnější nabídku. Pro 

potřeby hodnocení nabídek je rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH 

uvedená v podepsaném návrhu Smlouvy o dílo. 

Výsledné pořadí nabídek: 

 

Výsledné pořadí hodnocených nabídek vznikne seřazením jednotlivých nabídek dle 

nabídkové ceny vzestupně.  

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

V rámci hodnocení nabídek rovněž komise posoudí výši nabídkové ceny ve vztahu k 

předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si zadavatel vyžádat od 

dodavatele písemné zdůvodnění stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Za 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude zadavatelem považována taková nabídková 

cena, jejíž výše bude menší než 60 % průměru nabídkových cen všech platně 

doručených nabídek.  
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6. ZADÁVACÍ LHŮTA 

 

 

V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje analogicky § 40 ZZVZ lhůtu 

90 dnů, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

 

7. JISTOTA, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 

 

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.  

Prohlídka místa plnění zakázky se vzhledem k povaze a umístění předmětu plnění 

zakázky neuskutečňuje. 

 

 

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 

 

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku. 

  

 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

 

Nabídka bude předložena v originále v písemné formě, v českém jazyce společně s 1 

kopií vyplněného položkového rozpočtu a výpočtů osvětlení (s LDT daty) na CD ve 

formátu .xls nebo .xlsx, respektive. Evo (s obsahem totožným s vyhotovením 

nabídky uchazeče). Elektronické podání ani varianty nabídek se nepřipouští. 

 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob podepsána 

uchazečem a u právnických osob statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou 

pověřenou statutárním orgánem uchazeče. V případě potvrzení nabídky pověřenou 

osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. 

Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně 

ověřené kopii.  

 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést 

v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána 

do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci 

s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými 

podpisem, případně razítkem). 

 

Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány 

nepřerušovanou číselnou řadou vzestupně počínaje číslem 1.  
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Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:  

 

1. Krycí list (dle Přílohy č. 2) – bude obsahovat název veřejné zakázky, 

kompletní identifikaci uchazeče (název, sídlo, IČ), údaje z nabídky 

odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení (včetně nabídkové 

ceny v členění podle zadávací dokumentace), datum, jméno a podpis osoby 

oprávněné jménem Či za uchazeče jednat.  

2. Čestné prohlášení dodavatele potvrzující základní způsobilost (dle Přílohy 

č. 3)  

3. Dokumenty potvrzující splnění profesní způsobilosti 

4. Dokumenty potvrzující technické kvalifikační předpoklady  

5. Kalkulace nabídkové ceny ve formě kompletně oceněné Kalkulace zakázky (dle 

Přílohy č. 4) 

6. Světelně technické výpočty — pro referenční úseky včetně navazujícího okolí 

prokazující efektivní využití světelného toku, podle dokumentu obsaženého 

v Příloze č. 6. Světelně technické výpočty budou předloženy v tištěné 

podobě (výstupy z výpočetního programu) a také v otevřeném formátu  

v elektronické podobě, včetně použitých fotometrických dat navrhovaných 

svítidel ve formátu Eulumdat (*.ldt).  

7. Technické listy použitých svítidel včetně fotometrických dat navrhovaných 

svítidel ve formátu Eulumdat (*.ldt) 

8. Oprávněnou osobou dodavatele podepsaný návrh Smlouvy o dílo (dle Přílohy 

č.5) 

9. Závazný harmonogram realizace zakázky 

10. Garance svítidel v délce 10 let na optickou část svítidla a 5 let 

na předřadnou část svítidla podepsanou oprávněnou osobou dodavatele.  

11. CD/ DVD s elektronickou podobou vyplněného položkového rozpočtu ve formátu 

.xls nebo .xlsx (s obsahem totožným s vyhotovením nabídky uchazeče) a 

Světelně technických výpočtů, včetně použitých fotometrických dat 

navrhovaných svítidel ve formátu Eulumdat (*.ldt). 

 

Součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 5 zadávací dokumentace je Návrh 

Smlouvy. Tento Návrh Smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro dodavatele, 

které není dodavatel oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit. Návrh Smlouvy bude 

podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.  
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10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 

Lhůta pro podání nabídek 

 

Konec lhůty pro podání nabídek:  

 

Datum: 18.04.2018  Hodina:  09:00  

 

Místo pro podání nabídek 

 

Nabídky je možné podávat osobně v pracovních dnech od 6:30 do 14:00 hod, 

v poslední den do 9 hodin nebo prostřednictvím pošty, kurýra jiného přepravce 

na adresu: 

  

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

 

V případě doručení nabídky poštou, kurýrem či jiným přepravcem je za rozhodující 

okamžik převzetí zadavatelem považováno faktické převzetí nabídky. 

 

Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), 

či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky 

(obalu) bude úplná identifikace dodavatele (název, IČO a sídlo-poštovní adresa 

dodavatele, na kterou je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat 

oznámení, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek), 

uprostřed bude nápis „NABÍDKA — Výměna svítidel  veřejného osvětlení v Táboře“ 

a „NEOTEVÍRAT“ a v pravém dolním rohu bude adresa zadavatele. Obálka (obal) bude 

opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případné podpisem statutárního orgánu 

dodavatele. Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj. nebude zřejmé, 

že se jedná o nabídku dodavatele do výše uvedeného výběrového řízení, bude taková 

skutečnost zaznamenána v seznamu podaných nabídek spolu s popisem nedostatečné 

podoby nabídky, a následně bude nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen z další 

účasti ve výběrovém řízení. 

Zadavatel požaduje dodat k výběrovému řízení navrhované svítidlo (1x silniční 

a 1x parkové), nabídky podané ve lhůtě bez předložení vzorových svítidel, budou 

účastníkům vráceny neotevřené. 
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11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 

 

 

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 18.04.2018 Od 10:00 hodin, 

na adrese  

 

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

 

Otevíráni obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve 

lhůtě pro podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna k tomu 

oprávněná nebo pověřená osoba na základě plné moci. Oprávnění zástupci uchazečů 

se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, 

pokud jím sami nejsou. Dále bude u sebe mít kopii výpisu z obchodního rejstříku 

pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala. 

 

 

 

12. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE  

 

 

 

Světelně technické výpočty 

 

Součásti nabídky musí být rovněž provedení světelné technických výpočtů podle 

požadavků uvedených v ČSN EN 13201. 

 

Pro porovnání uchazeči dodají světelně technický výpočet prokazující efektivní 

využití světelného toku svítidel v tištěné i elektronické podobě (viz. příloha 

č.6). 

 

Aby bylo možné navržená řešení porovnat s požadavky příslušných státních norem, 

budou zadavatelem výpočty pro komunikace zkontrolovány a přepočteny v jednotném 

výpočetním programu (DIALux evo). Jako nezbytně nutnou součást výpočtů je nutné 

dodat světelně technické parametry svítidel v datovém formátu LDT (eulumdata – 

světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami) i v tištené podobě.  

Po výměně svítidel bude ze strany Zadavatele zadáno odborné firmě provedení 

měření osvětlenosti/jasů komunikace pro ověření splnění normativních hodnot 

v souladu s ČSN EN 13 201. 
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Technické požadavky na svítidla 

 

Zadavatel požaduje dodat k výběrovému řízení navrhované svítidlo (1x silniční 

a 1x parkové), jehož parametry (například vyzařovací křivka, světelný tok, index 

podání barev (Ra), příkon atd.) mohou být zadavatelem zkontrolovány ve 

fotometrické laboratoři. Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky 

změřené ve fotometrické laboratoři v rámci výběrového řízení budou považovány 

za správné a nelze se proti nim odvolávat. 

Další technické požadavky na svítidla jsou uvedeny i v příloze č. 1 této ZD. 

 

 

 

13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

 

Zadavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 

do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 

Dotazy mohou být zasílány poštou nebo elektronickou poštou, a to kontaktní osobě 

výběrového řízení. V případě, že by dotaz byl zaslán prostřednictvím elektronické 

pošty a zpráva by nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nezbytné 

takový dotaz doručit i písemně v originále nejpozději do 2 dnů od jeho odeslání 

e-mailem. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejpozději 

do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dle předešlého odstavce. Lhůta pro 

poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace se počítá ode dne doručení dotazu v 

písemné formě (tj. originál poštou nebo elektronickou poštou se zaručeným 

elektronickým podpisem). 

 

Vzhledem ke krátkým lhůtám může být pro poskytnutí vysvětlení zadávací 

dokumentace ze strany zadavatele využito elektronických prostředků.  

 

 

14. ZPŮSOB OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE A ZPŮSOB 

UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 

 

 

Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude uchazeči zasláno 

elektronicky emailem (který bude uveden na krycím listu). 

 

Zadavatel si vyhrazuje, že uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude 

uchazeči zasláno elektronicky emailem. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

 

 

 Uchazeč, který podává nabídku ve výběrovém řízení, si je vědom 

skutečnosti, že zadavatel je povinen v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ 

zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy s vítězným 

uchazečem (dodavatelem veřejné zakázky) vč. změn a dodatků, výši skutečné 

uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů dodavatele 

veřejné zakázky. K tomu účelu je dodavatel veřejné zakázky povinen 

poskytnout potřebnou součinnost. Pokud je za přílohu uzavřené smlouvy 

prohlášena zadávací dokumentace a nabídka, jedná se o přílohy smlouvy, 

které se ke smlouvě fyzicky nedokládají a jsou uvedeny pouze z formálního 

důvodu, neboť byly základním podkladem pro uzavření smlouvy. Tyto formální 

přílohy se také nezveřejňují v rámci zveřejnění smlouvy podle ustanovení 

§ 219 ZZVZ. 

 

 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nejpozději však 

do okamžiku uzavření smlouvy. 

 

 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila 

požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. 

 

 Zadavatel vyloučí uchazeče z účasti ve výběrovém řízení v případě, 

že uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější 

nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. 

 

 Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů s účastí v tomto 

výběrovém řízení od zadavatele ani od zmocněné osoby. 

 

 Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, 

včetně všech příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, 

že uchazeč před podáním nabídky pečlivě a důkladně prostuduje pokyny, 

formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci 

a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas požadované informace 

a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat 

zadávacím podmínkám a přílohám, může to mít za důsledek vyřazení takové 

nabídky a následné vyloučeni uchazeče z další účasti ve výběrovém řízeni. 
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 Uchazeč, který podává nabídku ve výběrovém řízení, si je vědom 

skutečnosti, že zadavatel ve vztahu k vítěznému uchazeči (dodavateli 

veřejné zakázky) analogicky podle § 222 odst. 1 ZZVZ nesmí umožnit 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kterou uzavřel 

s vybraným uchazečem. 

 

 Zadavatel upozorňuje, že platí zásada, že nabídky předložené ve výběrovém 

řízení jsou neveřejné s ohledem na zachování obchodního tajemství 

dodavatelů. Zveřejňování nabídek není možné ani na základě zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

 

 

 

16. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY 

 

 

 

Zadávací dokumentace obsahuje následující níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1  Technická dokumentace 

Příloha č. 2  Krycí list nabídky  

Příloha č. 3  Čestné prohlášení dodavatele potvrzující základní způsobilost 

Příloha č. 4  Kalkulace zakázky (slepý rozpočet)  

Příloha č. 5 Závazný návrh Smlouvy o dílo 

Příloha č. 6 Podklady pro světelné výpočty  

 

V Táboře, dne 29.03.2018 

 

 

          Michal Polanecký 

                                             jednatel společnosti  
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