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9.4 Závazné požadavky na zpĳsob uvedení nabídkových cen 
Zadavatel požaduje ádn  a úpln  vyplnit formulá  s Krycím listem, viz p íloha č. 1 této zadávací 
dokumentace, který zároveň slouží jako rekapitulační list nabídkové ceny uchazeče, kterou uvede podle 
požadavku v odst. 9.3 bod 8 ZD.  
 
Závazn  bude uchazeči uvedena nabídková cena v návrhu smlouvy. V p ípad  rozdílu mezi nabídkovou 
cenou uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy bude hodnocena 
nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy, tzn., že k chybnému uvedení nabídkové ceny 
v krycím listu nebude p ihlíženo. Suma nabídkové ceny bude uvedena zvlášť bez DPH a s DPH včetn  
uvedení jednotlivých sazeb DPH. K p ípadným chybám v sazb  DPH se pozd ji nep ihlíží. Po uzav ení 
smlouvy zadavatelem, resp. objednatelem, se uvedené ceny budou považovat za konečné, jejich 
pozd jší navyšování v pr b hu platnosti smlouvy se nep ipouští, pokud smlouva nestanoví ze 
zákonných d vod  jinak.  
 
Nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy musí být stanovena jako závazná, nejvýše p ípustná a 
nep ekročitelná. Uchazeč je povinen do ceny pln ní zahrnout všechny náklady či poplatky a další 
výdaje, které mu p i realizaci ve ejné zakázky dle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou 
vzniknout, podrobnosti stanoví návrh smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré pln ní 
Dodavatele z titulu spln ní povinností stanovených návrhem smlouvy. Nabídka musí obsahovat 
nabídkový rozpočet projekčních prací formou podrobné kalkulace ceny pro každý stupeň projekčních 
prací jednotliv .  
 
Jednotlivé číselné údaje je Uchazeč povinen stanovit, p íp. zaokrouhlit, na dv  desetinná místa. 
 
Podáním písemné nabídky v zadávacím ízení p ijímá uchazeč pln  a bez výhrad zadávací podmínky ve 
smyslu § 17 písmeno lě ZVZ včetn  p ípadných dodatečných informací k zadávacím podmínkám 
poskytnutých dle § 4ř ZVZ. 
 

10. Zpĳsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle § 7Ř odst. 1 písm. a) ZVZ. 
 
10.1 Hodnotící kritéria 
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu: 
a) celková nabídková cena bez DPH v Kč (váha 55 %)  

b) po adí ze sout že o návrh (váha 45 %)  

 

10.1.1 Nabídková cena  
Hodnotit se bude nabídková cena celkem v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1. písm. e) smlouvy 
s označením „Cena celkem bez DPH”.  
 
10.1.2 Poīadí ze soutěže o návrh 
Hodnotit se bude po adí ze sout že o návrh uvedené v Protokolu ze zasedání sout žní poroty. 
  
10.2 Zpĳsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
Jednotlivá kritéria budou hodnocena na základ  následujících vzorc : 
a) u kritéria, kde nejvýhodn jší nabídka má nejnižší hodnotu Ě„cena“ v Kč bez DPH dle odst. 10.1.1 ZD): 
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    100 * Ěnejvýhodn jší nabídka, resp. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou / hodnocená nabídka) * 
váha vyjád ená desetinným číslem dle odst. 10.1 písm. aě ZD 

 
b) u kritéria, kde nejvýhodn jší nabídka má nejnižší hodnotu („poīadí ze soutěže o návrh“, po adí 
podle Protokolu ze zasedání sout žní poroty): 100 * (1 / hodnocené po adíě * váha vyjád ená 
desetinným číslem dle odst. 10.1 písm. bě ZD 
 
 
Hodnoty budou vypočteny na dv  desetinná místa, u každé nabídky budou hodnoty vypočtené u obou 
hodnotících kritérií sečteny. Nejvhodn jší nabídkou bude ta, která získá nejvyšší bodové Ěprocentuálníě 
hodnocení. 
 
10.3 Návaznost na architektonickou soutěž 
Cena za umíst ní v architektonické sout ži, bude u nejvhodn jšího uchazeče odečtena od nabídkové 
ceny a to v souladu s pravidly architektonické sout že. 
 

11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veīejné zakázky 
11.1 Další podmínky zadavatele  
– Zadavatel nep ipouští variantní návrhy. 
– P edložené nabídky se nebudou uchazeč m vracet. 
– Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. 
– Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečn  zm nit či doplnit zadávací podmínky. 
– Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací ízení v souladu se ZVZ zrušit. 
– Uchazeč podáním nabídky ud luje zadavateli sv j výslovný souhlas se zve ejn ním podmínek 

jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných právních p edpis  Ězejména 
zák. č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn níě. 

 
 
 
 
V Mod icích dne ……………… 2015 
 
 
 
                                                                                ………………………………………………… 

                           Město Modīice 
                  Ing. Josef Šiška, starosta m sta  
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