Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení § 8, § 12 odstavec (2), § 14, § 21 odstavec
(1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon)
s názvem „Rekonstrukce ČOV REMET Brno“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní a zjednodušené podlimitní řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM
PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky vás tímto v souladu s ustanovením § 38 Zákona vyzývá
k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Název zadavatele: REMET spol. s r.o.
Sídlo zadavatele: Vídeňská 11/127, 619 00 Brno
IČ zadavatele:
002 07 675
Internetový profil zadavatele: www.remet.net
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Zdeněk Čapek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: RNDr. Ivan Štrbáň
Tel./Fax.: +420 547 135 241,+420 547 213 688
Email: strban@remet.net
Podmínky zjednodušeného podlimitního řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
uveřejněna od data zveřejnění výzvy na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/remet-spol-s-r-o_1006/
Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:
Obsah toho článku nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování
nabídky.
Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného
uchazeče (uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.
1. Protokol o posouzení kvalifikace
Protokol o posouzení kvalifikace bude k dispozici k nahlédnutí všem dodavatelům, jejichž kvalifikace
byla posuzována na adrese zastupujícího zadavatele. Termín nahlédnutí do protokolu je možné
sjednat u zastupujícího zadavatele na kontaktech uvedených v zadávací dokumentaci.
2. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude k dispozici k nahlédnutí všem uchazečům, jejichž
nabídky byly předmětem hodnocení, na adrese zastupujícího zadavatele, a to až do podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem. Uchazeč musí o nahlédnutí do zprávy písemně požádat alespoň e-mailem na
adresu zastupujícího zadavatele, aby bylo možné zdokladovat datum, ve kterém o nahlédnutí do
zprávy požádal a telefonicky dohodnout s asistentkou termín, ve kterém hodlá do zprávy nahlédnout.
Zastupující zadavatel umožní uchazečům nahlédnutí do zprávy kdykoliv od vyžádání (ještě tentýž
den), hodinu nahlédnutí je třeba dohodnout telefonicky, a dále pak v pracovní dny od
900 hod. do 14 00 hodin. Pokud uchazeč hodlá nahlédnout do zprávy, učiní tak v termínu, který si sám
stanoví podle vlastního uvážení s ohledem na lhůty podle § 110 odstavec (4) Zákona. Zadavatel

nenese odpovědnost za nedodržení lhůt podle § 110 odstavec (4) Zákona ze strany uchazeče, pokud
uchazeč nevyužije včas svého práva nahlédnutí do zprávy.
3. Námitky proti úkonům zadavatele, návrh na přezkoumání úkonů zadavatele
orgánem dohledu
Námitky proti úkonům zadavatele se podávají v souladu s ustanovením § 110 Zákona výhradně na
adresu zadavatele. Námitky doručené na adresu zastupujícího zadavatele se nepovažují za doručené
zadavateli ve smyslu zákona.
V případě podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je třeba postupovat podle ustanovení §
114 Zákona. Stejnopis návrhu je třeba doručit výhradně na adresu zadavatele. Stejnopis návrhu
doručený na adresu zastupujícího zadavatele se nepovažuje za doručený zadavateli ve smyslu
zákona.
4. Předložení čistopisu smlouvy
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný
počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy
musí být podle ustanovení § 82 odstavec (2) zákona identický s textem smlouvy, která byla součástí
nabídky.
Čistopis smlouvy bude ze strany vybraného uchazeče doplněn o přílohy a případně též o doklady,
které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací
dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny).
Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh
smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se zákonem, a to v podobě, v jaké
byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné,
aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky.
Pokud zadavatel požadoval po vítězném uchazeči předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle ustanovení § 57 odstavec (1) Zákona, nebo předložení
dokladů vyplývá z ustanovení § 62 odstavec (3) Zákona, předloží vítězný uchazeč tyto doklady
současně s předložením čistopisu smlouvy.
5. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy
Vybraný uchazeč je v souladu s ustanovením § 82 odstavec (4) Zákona povinen poskytnout
zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů
po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu
nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, uzavře
zadavatel v souladu s ustanovením § 82 odstavec (4) Zákona smlouvu s uchazečem, který se umístil
další (druhý popř. třetí) v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena
smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
6. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
Zadavatel je povinen do 15 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení
k uveřejnění v souladu s ustanovením § 83 odstavec (1) Zákona. V souladu s ustanovením § 85
odstavec (4) Zákona uveřejní zadavatele na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení
zadávacího řízení písemnou zprávu o veřejné zakázce, jejíž obsah je stanoven v § 85 odstavec (2)
Zákona. Ve stejném termínu zveřejní zadavatel v souladu s ustanovením § 147a odstavec (2) Zákona
na profilu zadavatele celé znění smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem.
V Brně dne 30.7.2013

Ing. Zdeněk Čapek v.r.
jednatel společnosti
REMET,spol. s r.o.

