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VÝZVA
k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Zajištění odborného dohledu a dozoru nad
kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby
pro přejímání pořízených dat“
Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění odborného
dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“.
Systémové číslo z e-ZAK: P21V00000466

1 Zadavatel (veřejný zadavatel)
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IČO:
DIČ:
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70892822
CZ70892822
https://www.pardubickykraj.cz/
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https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
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„Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání
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IČO:
Zastoupena:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

03978427
Ing. Petrou Lavičkovou, jednatelkou
Mgr. Pavel Sloup
+420 724 51 88 55
pavel.sloup@mlstrategy.cz

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/.

2 Typ a druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Zadavatel realizuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanoveními § 6 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel realizuje veřejnou zakázku malého rozsahu podle pravidel Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost.
Předmět plnění veřejné zakázky bude kofinancován z programu podpory vysokorychlostní internet –
aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014–2020, projekt s názvem „Digitální technická mapa Pardubického kraje
(DTM)“ číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781.
Zadavatel je přesvědčen, že předmět plnění je samostatným plněním pořizovaným zadavatelem v rámci
ekonomické účetní jednotky jednoho kalendářního roku, jakož i v rámci níže uvedeného projektu, ze
kterého je předmět plnění této veřejné zakázky kofinancován. Zadavatel nicméně veden obavou o
nahlížení souvislosti této veřejné zakázky se zakázkou na pořizování dat kofinancovanou ze stejného
projektu

s názvem

„Digitální

technická

mapa

Pardubického

kraje“

(reg.

č.

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781) uvádí, že i v případě takového náhledu je tato zakázka zadávána
v souladu se ZZVZ a jeho § 18 odst. 3, když předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu
nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty pořizovaných plnění společně s veřejnou zakázkou
realizovanou v rámci výše uvedeného projektu s názvem „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa
Pardubického kraje“ a dále když předpokládaná hodnota této části plnění obsaženého v této veřejné
zakázce je nižší než 2 mil. Kč bez DPH, tedy nižší než limit stanovený zákonem pro veřejnou zakázku malého
rozsahu, a tedy se jedná o částku nižší než je částka stanovená nařízením vlády ve vazbě na ustanovení §
18 odst. 3 ZZVZ.
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Vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zadavatel nenalezl žádné vhodné uplatnění zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnutí služeb kontroly kvality pořizovaných dat
v rámci realizace projektu Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM), jedná zejména o:
•

•

•
•

•

•

Návrh kontrol kvality dat na podkladu výzvy TDI, tj. zejména návrh definovaných kontrolních
mechanismů a postupů k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti
pořízených dat.
Návrh a provedení výstupních kontrol a postupů pro ověření kvality z hlediska obsahu, přesnosti a
úplnosti pořízených dat včetně návrhů výstupních protokolů obsahující zejména postupy, rozsahy,
metody a výsledky prováděných kontrol.
Návrh nastavení rozsahu a četnosti kontrol pro zajištění kvality z hlediska obsahu, přesnosti a
úplnosti pořízených dat.
Návrh a provedení kontroly dat z pohledu dodržování struktury a obsahu jednotného výměnného
formátu digitální technické mapy (dále jen JVF DTM), včetně metodické pomoci jeho
implementace v rámci projektu.
Provádění kontrol kvality dat, tj. zejména dohled nad definovanými kontrolními mechanismy a
postupy k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat
(např. včetně nezávislého fyzického ověření měřením v terénu) v souladu s legislativou a
dokumenty Výzvy.
Spolupráce spočívající zejména v konzultacích a oponentuře v oblasti dokumentace zajištění
datové části v provozní fázi projektu DTM kraje.

Detailní předmět plnění je obsažen v technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této Výzvy k podání
nabídek a v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této Výzvy k podání nabídek.

4 Způsob podání nabídky
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky se nepřipouštějí.
Nabídky budou podávány výhradně v elektronické podobě v elektronickém nástroji zadavatele pro
zadávání veřejných zakázek na URL: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html.
Informace o registraci v elektronickém nástroji a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným
dálkovým

přístupem

v

elektronickém

nástroji

profilu

zadavatele

na

URL:

https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html.
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5 Lhůta pro podání nabídek
Účastník je povinen doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne
10.01.2022 do 10:00 hodin.
Obsah nabídek podaných po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude zpřístupňován. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6 Doba a místo plnění
Zahájení realizace poskytování služeb dle této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti uzavřené
smlouvy.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Plnění je možné
taktéž poskytovat vzdálenou formou (e-mailem, telefonicky nebo videokonferenčně).

7 Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti (v rozsahu dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) formou čestného prohlášení dle přílohy č. 2
této výzvy k podání nabídek.
K prokázání splnění základní způsobilosti může dodavatel v nabídce předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie).

8 Profesní způsobilost
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
účastník zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a současně dokladem
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění
veřejné zakázky (živnostenské oprávnění – minimálně Výkon zeměměřických činností. Dokumenty budou
předloženy v prosté kopii.
K prokázání splnění profesní způsobilosti může dodavatel v nabídce předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie).
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9 Technické kvalifikační předpoklady – referenční zakázky
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 5 letech před dnem podání nabídky:
1)

dokončil minimálně 1 zakázku, jejímž předmětem byla kontrola dat v oblasti technického

mapování dopravní stavby nebo zastavěného území v intravilánu (uliční fronty), případně pořízení dat
včetně jejich kontroly ve finanční výše minimálně 300.000 Kč bez DPH
2)

dokončil minimálně 1 zakázku, jejímž předmětem byla kontrola vyhodnocení dopravní

infrastruktury (obvod komunikace, pasport, vlastnické vztahy), případně vyhodnocení včetně kontroly
v délce minimálně 20 km
3)

součet zakázek, jejichž předmětem byla kontrola sběru dat systémem mobilní mapovací jednotky

(mobilního mapování), případně sběr dat včetně kontroly v objemu nejméně 200 km; dodavatel ve své
nabídce uvede konkrétní technologii sběru dat a dále objem, který prokáže splnění stanovené minimální
výše;
4)

minimálně 1 zakázka, jejímž předmětem byla kontrola vytyčování a následné geodetické zaměření

polohy technické infrastruktury, případně vytyčování a následné geodetické zaměření polohy včetně
kontroly o finančním objemu za poskytnuté služby ve finanční výši minimálně 300.000, -Kč bez DPH.

10 Technické kvalifikační předpoklady – projektový tým
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů členů projektového týmu.
Projektový tým bude minimálně tříčlenný:
Vedoucí projektového týmu
•

Má vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností.

•

Má alespoň 5 let praxe při vedení projektů v oblasti zeměměřických činností.

•

Je držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle §
13 odst. 1 písm. a) až c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů
související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

•

Znalost českého jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace.

•

Znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních
technických map.
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•

Schopnost samostatné kontrolní a konzultační činnosti v rámci časově rozsáhlého komplexního
projektu.

•

Zkušenosti
▪

v oblasti digitální technické mapy NEBO

▪

v oblasti kontroly, případně pořizování prostorových dat

v délce min. 5 let prokázané účastí v roli vedoucího nebo geodeta nebo konzultanta min. 2
referenčních projektech v oblasti geodetických prací dopravní a technické infrastruktury, tj.
pořizování/zpracování uvedených geografických dat nebo zeměměřičské činnosti, kontrolní či
dozorové činnosti na kterých se podílel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
Minimálně další dva členové projektového týmu ve složení kontrolor dat a datový analytik-metodik
•

Každý má alespoň středoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností nebo v příbuzném oboru.

•

Každý má alespoň 3 roky praxe s realizací projektů v oblasti zeměměřických činností nebo pořizování
geografických dat.

•

Je držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle §
13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů
související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

•

Znalost českého jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní komunikace.

•

Znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti digitálních
technických map.

•

Zkušenosti
▪

v oblasti digitální technické mapy NEBO

▪

v oblasti kontroly, případně pořizování prostorových dat

v délce min. 3 roky prokázané účastí v roli editora nebo geodeta nebo konzultanta min. 1
referenčním projektem v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřičské činnosti,
kontrolní či dozorové činnosti na kterých se podílel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení
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Prokázání účastník provede životopisem členů projektového týmu, ze kterých musí být patrná praxe i
referenční projekty relevantní k plnění této veřejné zakázky včetně rolí a doby působení na referenčních
projektech, a jehož přílohou budou doklady o dosaženém vzdělání členů realizačního týmu a doklad o
odborné způsobilosti členů realizačního týmu.

11 Technické kvalifikační předpoklady – technické vybavení
K prokázání kritérií technické kvalifikace dodavatel doloží seznam technického vybavení, které bude užito
pro plnění předmětu plnění této veřejné zakázky. Cílem je zjistit, zdali je dodavatel dostatečně vybaven a
bude tedy schopen fakticky provádět kontroly dat, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.
Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam technického vybavení v podobě software do
výčtu, jeho konkrétní provedení produktu, popis určení softwarového produktu v rámci plnění veřejné
zakázky, licenční čísla produktů. Dodavatel dále v seznamu jednoznačně uvede požadavky na prokázání
jednotlivého technického vybavení dle této zadávací dokumentace na své nabízené technologie.
Seznam bude podepsaný osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele.
Dodavatel splnění prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek.

1)

1 kus licence CAD/GIS aplikací s možností výstupu ve formátu DWG, DNG, DXF, SHP, VFDTM a
obdobných formátech

2)

1 kus licence software pro geodetické výpočty například typu Groma, Kokeš, Geus, VKM a
obdobných systémů a software

3)

1 kus programového vybavení pro zpracování a vyhodnocení podkladových dat technologií
nabízenou dodavatelem pro plnění veřejné zakázky bodových mračen a panoramatických snímků
do podoby vektorového či objektového vyjádření, tj. minimálně 1 pracoviště;

12 Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení
K prokázání kritérií technické kvalifikace dodavatel doloží seznam nástrojů nebo pomůcek, provozních
nebo technických zařízení, které bude užito pro plnění předmětu plnění této veřejné zakázky, tedy pro
kontrolu pořizovaných dat a provádění kontrolních měření. Dodavatel předloží formou čestného
prohlášení seznam nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení včetně uvedení
konkrétních názvů výrobků, jejich produktového označení a sériových čísel. Dodavatel dále v seznamu
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nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, jednoznačně namapuje požadavky na
prokázání jednotlivého zařízení dle této zadávací dokumentace na své nabízené technologie.
Seznam bude podepsaný osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele.
Dodavatel splnění prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek.
K zajištění dostatečného vybavení pro splnění zadávaného plnění zadavatel požaduje předložení přehledu
s uvedením následujících počtů jednotlivých nástrojů, pomůcek a zařízení:
1)

2 kusy GNSS přijímačů min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení do
systému CZEPOS či obdobného systému

2)

2 kusy totálních stanic pro klasické geodetické měření

3)

2 kusy detektorů inženýrských sítí umožňující vyhledávat podzemní sítě

13 Předpokládaná hodnota zakázky
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou průzkumem trhu částkou ve výši
1.631.520 Kč bez DPH, kterou stanovil na základě předpokládaného odběru 1440 a hodinové sazby z
průzkumu trhu ve výši 1.133 Kč za hodinu bez DPH.

14 Limitace nabídkové ceny
Zadavatel stanoví nejvýše přípustnou nabídkovou cenu v podobě hodinové sazby na plnění veřejné zakázky
ve výši 1.133,- Kč bez DPH.
V případě překročení limitace nabídkové ceny bude nabídka účastníka pro nesplnění požadavků zadavatele
vyřazena a účastník vyloučen.

15 Podání nabídkové ceny
Účastník podá nabídkovou cenu na veřejnou zakázku vyplněním přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek –
Návrhu smlouvy. Jedná se o hodinovou sazbu poskytování služeb.

16 Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude
posuzována a hodnocena podle těchto hodnotících kritérií:
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pořízených dat“
Kritérium č. 1: Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu poskytování konzultačních služeb - váha 70 %
Kritérium č. 2: Zkušenosti Vedoucího projektového týmu - váha 30 %

16.1 Kritérium č. 1 „Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu poskytování služeb“
V rámci kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH za hodinu poskytování služeb“ bude zadavatelem
hodnocena předložená nabídková cena v Kč bez DPH dle přílohy č. 1 Výzvy - Návrhu smlouvy. Jedná se o
nabídkovou cenu stanovenou pro účely hodnocení. Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty
nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší a nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Pro hodnocení tohoto kritéria bude použit následující vzorec:
Jedná se o minimalizační kritérium hodnocení (nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu), kde pro
výpočet bodové hodnoty (bh) získané v tomto kritériu platí níže uvedený vzorec:
bh = 100* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * 0,70

16.2 Kritérium č. 2 „Zkušenosti Vedoucího projektového týmu“
V rámci tohoto kritéria budou zadavatelem hodnoceny zkušenosti osoby uvedené na pozici Vedoucího
projektového týmu dle bodu 10 této Výzvy k podání nabídek.
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je dodavatel oprávněn předložit pro hodnocenou osobu nejvýše další
3 významné zakázky (služby), kdy každá z těchto významných zakázek (služeb) musí kumulativně splnit
níže uvedené podmínky:
a) služba poskytnuta hodnocenou osobou v pozici vedoucí realizace zakázky, geodet nebo kontrolor dat (či
pozici obdobně nazvané),
b) služba poskytnuta (dokončena) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení,
c) zakázka v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti, kontrolní či dozorové
činnosti při pořizování prostorových dat v minimálním finančním objemu 200 000 Kč bez DPH.
Za každou významnou službu, která kumulativně splňuje shora uvedené podmínky a) až c), bude dodavateli
přidělen 1 bod.
Zadavatel upozorňuje, že pro účely Hodnocení nemůže účastník pro osobu Vedoucího projektového týmu
užít ta referenční plnění a referenční zakázky, jejichž prostřednictvím účastník prokazuje kvalifikaci pro
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osobu Vedoucího projektového týmu. Musí se proto jednat o další zkušenosti, nad rámec stanoveného
minima pro danou osobu Vedoucího projektového týmu v části kvalifikace v této veřejné zakázce.
Předkládané referenční zakázky Vedoucího projektového týmu musí být předloženy minimálně ve stejném
detailu jako v případě jejich obsahu pro prokázání technické kvalifikace pro osobu Vedoucí projektového
týmu.
Další podmínky pro hodnocení:
Pro hodnocení tohoto kritéria použije dodavatel přílohu č. 5 této výzvy k podání nabídek – Formulář pro
hodnocení zkušeností Vedoucího projektového týmu.
Způsob hodnocení kritéria č. 2:
Jedná se o maximalizační kritérium hodnocení (nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu), kde pro
výpočet bodové hodnoty (bh) získané v tomto kritériu platí níže uvedený vzorec:
bh = 100* (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) *0,30

16.3 Celkový výsledek hodnocení:
Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která v absolutním součtů bodů, získaných v kritériu č. 1 „Nabídková cena
v Kč bez DPH za hodinu poskytování konzultačních služeb“, a v kritériu č. 2 „Zkušenosti Vedoucího
projektového týmu“ dosáhne dle stanovených vzorců nejvyšší hodnoty. Pořadí nabídek pak bude určeno
podle absolutní hodnoty získaných bodů od nejvyšší po nejnižší.
Výpočet bodových hodnot získaných v kritériích hodnocení bude matematicky (logicky) zaokrouhlen na
dvě desetinná místa. Stejně tak bude zaokrouhlena i výsledná celková bodová hodnota.
Při rovnosti získaných bodů v celkovém výsledku hodnocení nabídek je rozhodné kritérium č. 1 „Nabídková
cena v Kč bez DPH za hodinu poskytování konzultačních služeb“ a vyšší počet bodů získaných v tomto
kritériu.

17 Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky
Závazný návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 této výzvy k podání nabídek a obsahuje obchodní a platební
podmínky zadavatele. Zadavatel přepokládá a požaduje uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné
zakázky ve znění smlouvy dle přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek, doplněný dle instrukce zadavatele.

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

10

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání
pořízených dat“
Účastník zadávacího řízení je povinen do návrhu smlouvy doplnit výhradně údaje označené textem
„=Doplní účastník zadávacího řízení=“, zejména identifikační údaje a výši celkové nabídkové ceny. Jakékoliv
jiné než takto vyznačené úpravy obsahu smlouvy zadavatel nedovoluje.

18 Obsah nabídky
Nabídka účastníka na tuto veřejnou zakázku bude obsahovat:
•

řádně vyplněný návrh smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek

•

dokumentaci k prokázání požadované profesní způsobilosti dle bodu 8 této výzvy k podání nabídek

•

řádně vyplněná a podepsaná čestná prohlášení, které jsou přílohou č. 4 této výzvy k podání
nabídek k prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle bodů 9, 11 a 12 této výzvy
k podání nabídek

•

dokumentaci k prokázání technických kvalifikačních předpokladů projektového týmu dle bodu 10
této výzvy k podání nabídek

•

řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o základní způsobilosti, které je přílohou č. 2 této
výzvy k podání nabídek

19 Vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky
Na emailovou adresu kontaktní osoby této veřejné zakázky je dodavatel oprávněn podat žádost
o vysvětlení zadávacích podmínek. Takové vysvětlení bude rovněž odesláno zbývajícím osloveným
dodavatelům, a to i případná vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky poskytnutá na
základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu zadavatele.
K podání žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek mohou dodavatelé užít i elektronický nástroj
zadavatele, ve kterém byli k podání nabídky vyzváni.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
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20 Další podmínky zadavatele
•

Nabídka nemůže být podána zhotovitelem pořizujícím data (vítězem VZ „Pořízení dat pro projekt
Digitální technická mapa Pardubického kraje“; P21V00000251). V případě podání takové nabídky
dojde k vyloučení takového účastníka z řízení, neboť by v takovém případě byl popřen základní
účel veřejné zakázky na kontrolu dat.

•

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
které tvoří tato výzva k podání nabídek a její přílohy.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo zrušení veřejné zakázky a právo
opakování veřejné zakázky.

•

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník.

•

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

•

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nebude s účastníky o podaných nabídkách jednat.

21 Otevírání nabídek
Otevírání nabídek v elektronické podobě (zpřístupnění obsahu nabídek) bude v souladu s ustanovením
§ 109 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů probíhat po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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22 Přílohy výzvy k podání nabídek
Příloha č. 1 – Technická dokumentace
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení – základní způsobilost
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
Příloha č. 4 – Vzory čestných prohlášení
Příloha č. 5 - Formulář pro hodnocení zkušeností Vedoucího projektového týmu

V Pardubicích dne 21.12.2021

Jana Haniková

PhDr. Jana Haniková
Digitální podpis:
vedoucí kanceláře 22.12.2021
ředitele úřadu
09:27
pověřená hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 20. 12. 2021, č. R/742/21
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