ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pro významnou veřejnou zakázku

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE
OPRAVA ZŘEJMÉ CHYBY V PSANÍ
BOD 13. JISTOTA
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Bod 13. Jistota Zadávací dokumentace ze dne 17.3.2014 zní po provedené opravě chyby
v psaní takto:

13.

Jistota
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši
1.200.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní nebo formou složení
peněžní částky na níže uvedený účet, případně formou pojištění záruky (dále jen
"peněžní jistota"). Peněžní jistotu složí uchazeč na účet č. 2222141/0100, vedený u
Komerční Banky, a.s., variabilní symbol je IČ uchazeče.
Doklad o složení jistoty. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie
výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši
požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch uvedeného účtu nebo originál
potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že
přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že
převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé
orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie
hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně
některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu
složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Nedodržení tohoto požadavku
bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a
vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.
Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v
případech, kdy uchazeč v rozporu se zákonem nebo se zadavatelem stanovenými
zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu
podle § 82 odst. 4 zákona. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním
ústavem může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí rovněž, pokud
uchazeč nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření
smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona.
Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je uchazeč povinen zajistit její
platnost po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka nesmí obsahovat podmínky
nebo výhrady ztěžující realizaci práv zadavatele.
Pozn. Originál bankovní záruky musí být předložen zadavateli v obálce s originálem
nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem. Originál bankovní záruky bude uložen v
nabídce tak, aby mohl být prostřednictvím uchazeče vrácen neporušený bankovnímu
ústavu, který bankovní záruku vydal. Prostá kopie této bankovní záruky bude pevně
spojena s nabídkou. Uchazečům umístěným na 4. a dalších místech bude originál
vrácen po rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uchazečům na 1, 2. a
3. místě bude vrácen po podpisu smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky. Má-li být
jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit platnost
pojištění po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je
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zadavatel. Uchazeč předloží zadavateli písemné prohlášení vydané pojistitelem
obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v § 67
odst. 7 zákona. Originál pojištění záruky, resp. písemného prohlášení vydaného
pojistitelem, musí být předložen zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak
nespojený s žádným svazkem.
U nabídek podaných společně více dodavateli je nutné poskytnout vždy jen jednu
bankovní záruku nebo pojištění záruky. Nelze tedy poskytnout jistotu ve formě
složených bankovních záruk a/nebo složených pojištění záruk, tzn. je nepřípustné, aby
někteří nebo všichni členové sdružení předložili více bankovních záruk nebo více
pojištění záruk nebo jejich kombinaci v určité výši, jejichž celkový součet by se rovnal
celkové výši jistoty (bankovní záruky nebo pojištění záruky) požadované zadavatelem.
V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce
prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve
kterém uchazeč uvede údaje pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění:

Ve Vinařicích dne 31.3.2014

………………………………
Jiří Protiva - starosta
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