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Definice
Definice pojmů použitých v Pravidlech:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

Cena - je hodnota vyjádřená v peněžních jednotkách, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za zboží nebo službu.
Cena obsahuje daň z přidané hodnoty a spotřební daň, pokud se na základě zvláštních předpisů na prodej zboží (služeb)
vztahuje daň z přidané hodnoty nebo spotřební daň. Za cenu se považuje také tarifní sazba.
Cena bez DPH - je cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
Pracovní den - je den od pondělí do pátku, kromě státem uznaných svátků v České republice, uvedených v zákoně č.
245/2000 Sb.;
Zadávací dokumentace - jsou informace a dokumenty, také v elektronické podobě, určené pro dodavatele, které se týkají
zadávacího řízení, zejména se jedná o zadávací podmínky, které obsahují požadavky zadavatele na realizaci smlouvy, popis
předmětu zakázky, popis podmínek účasti v zadávacím řízení, požadavky na zpracování nabídek, datum podání a otevírání
nabídek nebo žádostí o účast v zadávacím řízení, kritéria hodnocení nabídek nebo kvalifikace žádostí, lhůta platnosti
nabídek, popis průběhu zadávacího řízení a další požadavky zadavatele. Zadávací dokumentace má přednost před
„Pravidly“ a může tato „Pravidla“ doplňovat nebo upřesňovat.
Kritéria - jsou stanovena kritéria hodnocení nabídek, která jsou neměnná po celou dobu řízení.
Dodávky - je pořízení věcí, práv a dalších statků, zejména na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dodávce;
Komise - je Komise jmenovaná za účelem přípravy a realizace zadávacího řízení na zadání zakázky, v souladu s předpisy
platnými u Zadavatele;
Sdružení - jsou alespoň dva dodavatelé, kteří se o zakázku ucházejí společně;
Nejvýhodnější nabídka - je nabídka s nejvýhodnějším poměrem ceny nebo ceny bez DPH a ostatních kritérií týkajících se
předmětu zakázky nebo nabídka s nejnižší cenou nebo cenou bez DPH, nebo to jsou nejvýhodnější podmínky pro realizaci
pořízení, které byly interně schváleny a dohodnuty v průběhu schvalování dodavatele.
Nabídka - je nabídka předložená zhotovitelem, včetně nabídky v elektronické podobě, v zadávacím řízení na zadání zakázky
nebo v řízení na uzavření rámcové smlouvy nebo nabídka předložená v souvislosti s realizací rámcové smlouvy v souladu s
požadavky zadavatele;
Nabídka na část zakázky - je nabídka, která se v souladu zadávací dokumentací týká pouze části zakázky;
Variantní nabídka - je nabídka, která obsahuje variantní způsoby realizace zakázky, které vymezil zadavatel v zadávací
dokumentaci;
Opce – je možnost rozšíření zakázky způsobem, který stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci;
Elektronická platforma objednatele - je platforma dostupná na adrese uvedené na webových stránkách společnosti;
Subdodavatel - je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která provádí pro
dodavatele část smlouvy;
Pravidla - jsou tato Pravidla pro zadávání zakázek ve společnosti Advanced World Transport a.s.;
Stavební práce - je provádění stavebních prací, zpracování projektu a provádění stavebních prací, a také zhotovení stavby
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v souladu s požadavky stanovenými objednatelem;
Společnost - je společnost Advanced World Transport a.s.;
Internetové stránky zadavatele - jsou veřejně přístupné internetové stránky společnosti;
Termín platnosti nabídky - je termín stanovený zadavatelem, během něhož je dodavatel povinen uzavřít smlouvu za
podmínek stanovených v nabídce. Termín platnosti nabídky počíná běžet po uplynutí lhůty pro podání nabídek;
Rámcová smlouva - je smlouva uzavřená mezi objednatelem a jedním nebo více dodavateli, která vymezuje podmínky
zakázek, které mohou být zadávány v určitém období, jedná se například o ceny a případně předpokládané množství;
Smlouva o zakázce - je smlouva uzavřená mezi objednatelem a dodavatelem, kterou zadavatel zadává zakázku na služby,
dodávky nebo stavební práce; smlouvy o zakázce se uzavírají po provedení zadávacího řízení v souladu s postupy
stanovenými v těchto pravidlech nebo v rámci realizace rámcové smlouvy;
Služba - jsou veškerá plnění, která se nepovažují za stavební práce nebo dodávky, jako například: leasing, nájem, pacht;
Dodavatele - je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která se uchází o zakázku, předložila nabídku nebo uzavřela
smlouvu o zakázce nebo rámcovou smlouvu;
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25) Zadavatel - je společnost nebo skupina více zadavatelů, pokud zakázka je zadávána více zadavateli společně, ve které je
společnost vedoucím účastníkem.

ČÁST I - ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU
§ 1. Účastníci řízení - Zadavatel
Zadávací řízení vede za zadavatele komise, která je jmenována za účelem přípravy a realizace zadávacího řízení v souladu s
vnitřními předpisy společnosti.
§ 2. Účastníci řízení - Dodavatelé
1.

2.

O zadání zakázky se mohou ucházet dodavatelé, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni a splňují podmínky pro účast v
zadávacím řízení, tj:
1) jsou oprávněni podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, pokud právní předpisy takové oprávnění vyžadují;
2) mají potřebné znalosti a zkušenosti;
3) mají technický potenciál a také disponují zdroji, které umožňují zakázku uskutečnit;
4) jsou ekonomicky a finančně způsobilé splnit zakázku.
Zadavatel definuje konkrétní podmínky pro účast v zadávacím řízení v zadávací dokumentaci.

§ 3. Komunikace v zadávacím řízení
1.

Zadávací řízení, včetně předkládání nabídek, žádosti o účast, dokladů a prohlášení, se uskutečňuje v souladu s požadavky
zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci prostřednictvím jednoho nebo více způsobů komunikace: elektronická
komunikace např. prostřednictvím elektronické platformy, písemná komunikace, fax.
2. Dodavatel se může obrátit na zadavatele, způsobem a ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci, s žádostí vysvětlení nebo
úpravu podmínek zakázky, zejména pokud jde o podmínky účasti v zadávacím řízení a popis předmětu zakázky.
3. Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast v zadávacím řízení může změnit podmínky
zakázky, o čemž musí okamžitě informovat dodavatele.
4. Pokud právní zájem dodavatelů na získání zakázky byl nebo mohl být poškozen v důsledku toho, že Zadavatel v průběhu
řízení porušil ustanovení Pokynů, mají k dispozici prostředky právní ochrany - námitku, pokud takováto možnost je uvedena
v Zadávací dokumentaci. V takovém případě se námitka vztahuje na:
1) výběr nejvýhodnější nabídky (nabídek) v zadávacím řízení nebo výběr dodavatelů, kteří se postoupili do další fáze
zadávacího řízení;
2) vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nebo fáze zadávacího řízení;
3) vyřazení nabídky dodavatele ze zadávacího řízení nebo fáze zadávacího řízení;
- řízení ve věci námitky probíhá způsobem stanoveným v odstavci 6-14.
6. Dodavatel je oprávněn podat námitku do 3 pracovních dnů od data oznámení zadavatele o vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení, od oznámení o vyřazení jeho nabídky, od data oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky, od oznámení o
výběru dodavatelů pro další fázi zadávacího řízení nebo od oznámení o výběru dodavatelů pro předložení nabídek. V
případě podání námitky lhůta platnosti nabídky v zadávacím řízení neběží až do doby, kdy zadavatel o námitce rozhodne
způsobem určeným v odstavci 8.
7. Námitka se podává na adresu zadavatele, která je uvedena v zadávací dokumentaci. Námitka se považuje za podanou,
pokud byla doručena zadavateli způsobem umožňujícím seznámení se s jejím obsahem. Námitka musí obsahovat úkon
nebo opomenutím zadavatele, vůči kterému námitka dodavatele směřuje, stručný popis věcných a právních okolností,
které odůvodňují podání námitky, a čeho se Dodavatel domáhá.
8. Zadavatel námitku vyřídí tak, že zohlední veškeré nebo část požadavků dodavatele nebo námitku zamítne. Zhotovitel nesmí
zahájit další fázi zadávacího řízení nebo uzavřít smlouvy až do doby vyřízení námitek.
9. Objednatel je oprávněn zamítnout námitku, kterou dodavatel podal po lhůtě uvedené v odstavci 6., nebo námitka směřuje
proti jiným úkonům, než které jsou uvedeny v odstavci 4, nebo pokud bude námitka podána v zadávacím řízení, ve kterém
zadávací dokumentace námitky nepřipouští.
10. Vyřízení námitky dle odst. 8 nebo její zamítnutí dle odst. 9 oznámí zhotovitel dodavateli, který námitku podal.
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11. Pokud zadavatel námitku akceptuje, je povinen v zadávacím řízení úkony opakovat nebo uskutečnit opomenutý úkon.
12. Zadavatel neprodleně dodavatelům oznámí, že byly provedeny úkony dle odstavce 11, pokud mají vliv na výsledek řízení.
Rozhodnutí o námitce je konečné definitivní a nelze vůči němu podat jiné opravné prostředky.
13. Dodavatel je vyloučen s konečnou platností, pokud nepodal námitku proti rozhodnutí o vyloučení nebo pokud byla jeho
námitka proti vyloučení odložena nebo zamítnuta.
14. Nabídka je vyřazena s konečnou platností ze zadávacího řízení, pokud dodavatel nepodal námitku proti jejímu vyřazení
nebo pokud byla námitka proti vyřazení nabídky odložena nebo zamítnuta.
15. Dodavatel, který byl vyloučen s konečnou platností ze zadávacího řízení nebo jehož nabídka byla s konečnou platností
vyřazena ze zadávacího řízení, není považován za účastníka řízení a ztrácí nárok na poskytování informací
souvisejících se zadávacím řízením a nárok využít oprávnění vyplývající z Pravidel.
§ 4. Zahájení řízení
1.
2.

Objednatel zahajuje zadávací řízení zveřejněním oznámení o řízení v elektronické platformě nebo zasláním oznámení
dodavateli (nebo dodavatelům).
Kromě toho je zadavatel oprávněn oznámit zahájení zadávacího řízení jiným způsobem, než je uveden v odstavci 1,
zejména zveřejněním oznámení v časopise nebo jejím umístěním na veřejně dostupném místě ve svém sídle.

§ 5. Jistota
1.
2.

3.

4.

Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavatelích ucházejících se o zakázku, aby poskytli jistotu.
Zhotovitel poskytne jistotu z následujících forem:
1) v penězích;
2) jako bankovní záruku;
3) jako pojištění záruky
- podrobné informace týkající se jistoty, zejména informace o termínu předložení, požadované částce a přípustné formě
jsou vždy uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel jistotu neprodleně vrátí dodavatelům, kteří byli vyloučení ze zadávacího řízení s konečnou platností, nebo
dodavatelům, jejichž nabídky byly vyřazeny s konečnou platností. Zadavatel vrátí jistotu ostatním dodavatelům neprodleně
po podpisu smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení, s výjimkou jistoty dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvýhodnější, která se vrací po podepsání smlouvy o zakázce nebo rámcové smlouvy a po předložení záruky za řádnou
realizaci smlouvy, pokud byla požadována.
Zadavatel je oprávněn si jistotu ponechat, pokud:
1) zadavatel, jehož nabídka byla vybrána, odmítl podepsat smlouvu o zakázce nebo rámcovou smlouvy za podmínek
stanovených v nabídce nebo na základě jednání; za odmítnutí se považuje zejména:
a) pokud zhotovitel předloží písemné prohlášení v předmětné záležitosti,
b) pokud zhotovitel nevrátí podepsaný výtisk smlouvy nebo rámcové smlouvy do 14 pracovních dní od jeho odeslání
zadavatelem, jestliže k prodlení s vrácením smlouvy nevyplývá z příčin, za které nenese dodavatel odpovědnost;
c) pokud se dodavatel dvakrát bez omluvy nedostaví ve stanoveném termínu za účelem podpisy smlouvy nebo pokud
na výzvu zadavatele smlouvu nepodepíše;
2) pokud dodavatel, jehož nabídka byla vybrána, nesložil požadovanou záruku za řádnou realizaci smlouvy v požadovaném
termínu;
3) pokud uzavření smlouvy o zakázce nebo rámcové smlouvy nebylo možné z důvodů na straně dodavatele;
4) pokud dodavatel, který před podepsáním smlouvy nepředložil dokumenty potvrzující splnění podmínek pro účast v
zadávacím řízení nebo jiné dokumenty vyžadované zadavatelem v zadávací dokumentaci nebo předložené dokumenty a
prohlášení neprokazují splnění požadavků zadavatele.

§ 6. Všeobecná pravidla
1.

2.

Podrobné podmínky účasti v zadávacím řízení, doklady a prohlášení, které musí být předloženy spolu s
nabídkou nebo žádostí o účast v zadávacím řízení, a způsob a formu zadávacího řízení stanoví zadavatel v zadávací
dokumentaci.
Seznam dokladů a prohlášení, které může zadavatel vyžadovat od dodavatelů v zadávacím řízení, a způsobů, kterými
mohou být předkládány, obsahuje příloha k Pravidlům.
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3.

Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit, že při realizaci zakázky nepřipouští (částečně nebo zcela) účast
subdodavatelů
a není povoleno, aby se zadávacího řízení zúčastnilo sdružení dodavatelů.
4. Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek nebo lhůtu pro podávání žádostí o účast v zadávacím řízení se přihlédnutím k
době potřebné pro jejich přípravu a uvede ji v zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nabídky, které
byly předloženy po uplynutí lhůty pro podání nabídek, avšak před termínem určeným otevírání obálek.
5. Dodavatel, který postoupil do další fáze řízení, nesmí podat nabídku, která je méně výhodná, než nabídka, kterou předložil
v předchozí fázi řízení, a nesmí ji vzít zpět.
6. Zadavatel vybere nejvýhodnější nabídku nebo nabídky na základě hodnotících kritérií uvedených
v zadávací dokumentaci(ve smyslu „Definice“ bod.9).
7. Informace, které tvoří obchodní tajemství dodavatele ve smyslu právních předpisů, se nezveřejňují, pokud si dodavatel v
nabídce nebo v žádosti o účast nevyhradil, že nesmí být zveřejněny. Rozsah informací, které nemohou být v nabídce nebo v
žádosti o účast v zadávacím řízení vyhrazeny, je uveden v zadávací dokumentaci, jedná se zejména o informace, které
zadavatel uvede v oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky v souladu s § 21 odst. 2 a informace uvedené v odstavci 8.
Nabídky a žádosti o účast jsou přístupné pro dodavatele, kteří předložili nabídky nebo žádosti o účast v řízení nebo v
příslušné fázi řízení, výhradně v rozsahu dle předchozí věty.
8. Zadavatel je oprávněn poskytnout informace související se zadáváním zakázek, včetně obsahu smlouvy, společnosti PKP
CARGO S.A. (ovládací osoba ve vztahu k zadavateli) za účelem jejich využití v souladu s právními předpisy v rámci
informační povinnosti společnosti kótované na Burze cenných papírů ve Varšavě, v rozsahu vyžadovaném platnými
právními předpisy.
9. Zadavatel je oprávněn specifikovat předmět zakázky pomocí ochranných známek, patentů a označení původu.
10. Během realizace zakázky je zadavatel objednatel oprávněn u dodavatele, se kterým bude podepsána smlouva o zakázce,
provést konečné hodnocení, které bude spočívat v ověření řádné realizace smlouvy, zejména kvality a včasnosti dodávek,
služeb a stavebních prací. Toto hodnocení bude použito v rámci celkového hodnocení dodavatele za příslušný kalendářní
rok. Pokud bude hodnocení dodavatele nepříznivé ( známka „C”) pak je zadavatel oprávněn dodavatele vyloučit z řízení - viz
§ 20 odst.1 nebo může snížit jeho hodnocení o 0,1 bodu z celkového počtu dosažených bodů. Max. možný počet bodů ve
všech kritériích je 1.
11. Záležitosti, které nejsou Pravidly a zadávací dokumentací upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
12. Tato pravidla platí pro zadávací řízení, která provádí Nákupní oddělení společnosti AWT a.s.

Část II - REŽIMY POUŽÍVANÉ V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
Zadavatel je oprávněn provést průzkum trhu, v rámci kterého požádá o doporučení nebo informace v rozsahu nezbytném pro
přípravu specifikace předmětu zakázky, podmínek zakázky, stanovení seznamu potenciálních dodavatelů, stanovení podmínek
pro realizaci zakázky, například termínů a cen. Průzkum trhu není považován za zadávací řízení ve smyslu těchto Pravidel. V
souvislosti s účastí v průzkumu trhu nevznikají jeho účastníkům žádné nároky, zejména nárok uzavřít smlouvu nebo požadovat
úhradu nákladů souvisejících s přípravou informací nebo nabídky. V návaznosti na provedený průzkum trhu není společnost
povinna realizovat zadávací řízení na zakázku nebo jiným způsobem uskutečnit pořízení ani není povinen vyzvat účastníka
průzkumu trhu k účasti v zadávacím řízení nebo účasti v zadávacím procesu. Zadavatel je oprávněn oznámit svůj záměr provést
průzkum trhu na internetových stránkách nebo v rámci elektronické platformy.
§ 7. Režimy zadávání zakázek
1.

Zadávací řízení na zakázku mohou být realizována v následujících režimech:
1) otevřené řízení,
2) užší řízení,
3) elektronická aukce,
4) jednací řízení bez uveřejnění,
5) žádost o cenovou nabídku
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2.
3.
4.

5.

V rámci režimů uvedených v odstavci 1 je zadavatel oprávněn využít více kol zadávacího řízení, jestliže to oznámil v
zadávacím řízení.
Pro další fáze zadávacího řízení dle odstavce 2 se ustanovení Pravidel použijí přiměřeně.
Pokud byla v rámci zadávacího řízení, které je uskutečňováno v režimu uvedeném v odstavci 1 nebo v zadávacím řízení,
které probíhá ve fázích v souladu s odstavcem 2, doručena jediná nabídka, která nebyla vyřazena, nebo jedna žádost o
účast dodavatele, který nebyl z řízení vyloučen, je zadavatel oprávněn provést zadávací řízení způsobem uvedeným v
zadávací dokumentaci nebo:
1) řízení zrušit,
2) pokračovat v řízení jednáním s dodavatelem, který předložil nabídku nebo žádost.
Zadavatel je po poslední fázi zadávacího řízení vymezené v zadávací dokumentaci vždy oprávněn jednat s dodavatelem
(nebo dodavateli), který nabídl nejvýhodnější podmínky realizace zakázky týkající se ceny nebo ceny bez DPH (včetně
jednotkových cen nebo jednotkových cen bez DPH), nebo její části, které byly hodnoceny dle hodnotících kritérií
stanovených v zadávacím řízení. V takové situaci platí ustanovení § 6 odst. 5 Pravidel.

§ 8. Otevřené řízení
Otevřené zadávací řízení je režim zadávání zakázky, kterého se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří mají zájem podat
nabídku. Zadavatel uskuteční řízení, včetně vyhodnocení podaných nabídek dle hodnotících kritérií stanovených v zadávací
dokumentaci, a vybere nejvýhodnější nabídku nebo nabídky.
§ 9. Užší řízení
1.
2.

3.

4.

Omezené zadávací řízení je režim zadání zakázky, v němž dodavatelé podávají žádosti o účast v zadávacím řízení a kde
nabídky mohou předložit pouze dodavatele, kteří budou vyzvání, aby je předložili.
Zadavatel při zahájení zadávacího řízení určí počet dodavatelů, kteří budou vyzvání k předložení nabídek, podmínky pro
účast v zadávacím řízení, včetně jejich popisu a způsobu hodnocení jejich splnění, na základě kterých bude provádět
posouzení kvalifikace dodavatelů, kteří budou vyzvání k podání nabídky.
Zadavatel vyzve k podání nabídek:
1) dodavatelé, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, splnili podmínky pro účast v zadávacím řízení a dosáhli
nejlepších výsledků v rámci posuzování kvalifikace uvedené v odstavci 2, v počtu uvedeném v zadávací dokumentaci - jeli počet dodavatelů větší, než počet, který stanovil zadavatele; nebo
2) vyzve všechny dodavatele, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučení a kteří splnili podmínky pro účast
v zadávacím řízení - je-li počet dodavatelů stejný nebo nižší, než počet stanovený zadavatelem.
Společně s výzvou k podání nabídek zadavatel poskytne zadávací dokumentaci.

§ 10. Elektronická aukce
1.

2.

3.
4.

Elektronická aukce je režim zadání zakázky, v němž dodavatelé podávají žádosti o účast ve zadávacím řízení. Zadavatel
vyzve k podání nabídky v aukci všechny dodavatele, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni a kteří splnili podmínky pro
účast v zadávacím řízení, které byly stanovené v zadávacích podmínkách.
Elektronická aukce se provádí prostřednictvím formuláře umístěného na elektronické platformě, který umožňuje zadat
vyžadované údaje on-line na internetových stránkách, kde dodavatelé předkládají další výhodnější nabídky (snižování ceny)
až do okamžiku uzavření aukce.
Zadavatel v rámci výzvy dodavatelů k podání nabídek v elektronické aukci stanoví termín aukce a způsob jejího provedení,
pokud tyto informace nebyly dodavatelům dříve poskytnuty v zadávací dokumentaci.
Zadavatel může požadovat, aby nabídka byla předložena společně s žádosti o účast v zadávacím řízení.

§ 11. Jednací řízení bez uveřejnění
1.
2.

Jednací řízení bez uveřejnění je režim zadávání zakázky, v němž zadavatel jedná za účelem specifikace předmětu zakázky,
včetně smlouvy, s dodavateli, které si vybral, a následně je vyzve k podání nabídek.
Zadavatel zahájí zadávací řízení v režimu jednání bez uveřejnění tak, že vybraným dodavatelům oznámí zahájení zadávacího
řízení.
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3.

Po ukončení jednání zadavatel vyzve dodavatele, kterým oznámil zahájení zadávacího řízení, k podání nabídek a předá jim
zadávací dokumentaci.

§ 12. Výzva k podání nabídky
1.
2.

Výzva k podání nabídky je režim zadání zakázky, v němž zadavatel vyzve dodavatele, které si vybral, k podání nabídek nebo
k jednání.
Zadavatel zahajuje řízení v režimu výzvy k podání nabídek tak, že dodavatelům zašle výzvu k podání nabídek nebo výzvu k
podání nabídek včetně zadávací dokumentace.

ČÁST III - POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
§ 13. Otevírání nabídek
1.

Informace o otevírání nabídek budou dodavatelům sděleny způsobem a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci pro
jednotlivé režimy řízení. Obsah nabídek se nesmí být zveřejněn před stanoveným termínem jejich otevírání.

§ 14. Zadávací lhůta
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dodavatel je nabídkou podanou v zadávacím řízení vázán do uplynutí termínu, který zadavatel stanovil v zadávací
dokumentaci.
Zadávací lhůta běží od doby uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Před uplynutím zadávací lhůty může zadavatel požádat dodavatele, aby tuto lhůtu prodloužil o určitou dobu.
V případech, kdy dodavatelé měli povinnost poskytnout jistotu, je souhlas dodavatele s prodloužením zadávací lhůty
platný, pouze pokud dojde současně k prodloužení platnosti jistoty, nebo pokud to není možné, bude poskytnutá nová
jistota na prodlouženou zadávací lhůtu.
Pokud dodavatel nebude souhlasit s prodloužením dle odst. 3, neznamená to, že přichází o nárok na vrácení jistoty, kterou
v zadávacím řízení poskytl.
Pokud dodavatel nebude souhlasit s prodloužením dle odst. 3, bude ze zadávacího řízení vyloučen a jeho nabídka bude
považovaná za vyřazenou.
Pokud zadávací řízení probíhá v jednotlivých fázích dle § 7 odstavec 2, ustanovení odst. 1-6 se použijí přiměřeně.

§ 15. Forma a obsah nabídky nebo žádosti o účast v zadávacím řízení
1.
2.
3.
4.

Nabídka nebo žádost o účast v zadávacím řízení se podává ve formě stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a to v
písemné nebo elektronické podobě.
Obsah nabídky musí odpovídat zadávací dokumentaci.
Dodavatel je oprávněn v zadávacím řízení předložit pouze jednu nabídku, s výjimkou řízení, která probíhají
ve více fázích dle § 7 odst. 2 a 4.
Dodavatel je oprávněn v zadávacím řízení předložit pouze jednu žádost o účast v řízení.

§ 16. Posouzení žádostí o účast v zadávacím řízení, posouzení a hodnocení nabídek
1.

2.

Zadavatel v rámci posuzování žádosti o účast v zadávacím řízení nebo při posuzování a hodnocen nabídek je oprávněn
dodavatele požádat o:
1) doplnění požadovaných dokladů a prohlášení, které jsou uvedeny v § 6 odst. 1 a 2, nebo plných mocí;
2) vysvětlení žádosti nebo nabídky;
3) doplnění žádosti;
4) doplnění nabídky mimo údaje, které jsou využívány pro hodnocení v rámci hodnotících kritérií stanovených v zadávacím
řízení;
- a to ve lhůtě, kterou zadavatel určí.
Předložení vysvětlení nebo doplnění po uplynutí stanovené lhůty nebude bráno v potaz, zadavatel je oprávněn zohlednit
vysvětlení nebo doplnění, které bude předloženo po stanoveném termínu, pokud k prodlení došlo v důsledku okolností,
které dodavatel nemohl ovlivnit.
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§ 17. Oprava nabídky a žádostí
1.

2.
3.

Zadavatel upozorní v nabídce na:
1) zjevné chyby v psaní;
2) zjevné početní chyby, které mění početní výsledky těchto oprav;
3) ostatní rozpory nabídky a zadávací dokumentace, které nepovedou k závažným změnám nabídky, zejména v rámci
zohlednění předložených vysvětlení nebo doplnění dle § 15 odst. 1
Zadavatel je oprávněn opravit žádost o účast v řízení dle ustanovení odst. 1.
Zadavatel neprodleně oznámí dodavateli, aby provedl opravu své nabídky nebo žádosti o účast v zadávacím řízení.

§ 18. Dodatečné nabídky
1.

2.
3.

Jestliže zadavatel není schopen v rámci zadávacího řízení vybrat nejvýhodnější nabídku, jelikož byl podán větší počet
nabídek se stejnou cenou nebo stejnou cenou bez DPH, nebo které dosáhly stejný počet bodům, vyzve zadavatel
dodavatele, aby předložili dodatečné nabídky.
Dodatečné nabídky nesmí být méně výhodné než nabídky, které dodavatele podali původně.
Zadavatel je oprávněn v zadávací dokumentaci stanovit jiný způsob výběru nejvýhodnější nabídky v případech dle odst. 1.

§ 19. Vyřazení nabídky
1.

2.

3.

Objednatel nabídku vyřadí, pokud:
1) nabídka je v rozporu s obsahem Pravidel;
2) obsah nabídky nevyhovuje zadávací dokumentaci, s výjimkou § 17 odst. 1, a to ani po uplatnění postupu dle § 16;
3) podání nabídky je považováno za nekalosoutěžní ve smyslu nekalosoutěžních předpisů;
4) nabídka obsahuje mimořádně nízkou cenu vzhledem k předmětu zakázky bez odůvodnění dle § 16 ods.1 popř. § 17;
5) nabídku předložil dodavatel, který byl z účasti v zadávacím řízení vyloučen nebo který nebyl k podání nabídky vyzván;
6) nabídka obsahuje chyby, které nemohou být opraveny způsobem dle § 17 odstavec 1;
7) dodavatel neposkytl ve lhůtě do tří dnů ode dne oznámení, souhlas s opravou chyby dle § 17 odst. 1, bod 3;
8) předložená dodatečná nabídka nesplňuje požadavky stanovené v § 18 odstavec 2;
9) nabídka je neplatná dle zvláštních předpisů.
Zadavatel je oprávněn považovat nabídku dodavatele, který nabízí výrobky, technologie, služby nebo práce, jejichž použití
u zadavatele v posledních 2 letech před zahájením zadávacího řízení nesplnilo požadavky na jakost nebo technologické
požadavky, za nabídku, která je v rozporu se zadávací dokumentací. V takové situaci bude taková nabídka vyřazena ze
zadávacího řízení na základě odst. 1 bod 2, a takovýto úkon nemůže být považován za nerovný postup Zadavatele ve vztahu
ke konkurenci.
Zadavatel dodavateli neprodleně oznámí vyřazení nabídky ze zadávacího řízení včetně věcných i formálních důvodů
vyřazení.

§ 20. Vyloučení dodavatele
1.

Zadavatel je oprávněn vyloučit ze zadávacího řízení na zakázku dodavatele:
1) kteří se v posledních 3 letech před zahájením zadávacího dopustili závažných pochybení při plnění dřívějších zakázek pro
zadavatele, zejména obdržení nedostatečné hodnocení od zadavatele za způsob plnění uzavřené smlouvy, která bude
provedena na základě § 6 odstavce 10;
2) o kterých objednatel objektivně zjistil, že dodavatel porušil pravidla hospodářské soutěže, za které se považuje mj.
poctivost, pečlivost, loajalita, nebo zjistil, že Dodavatel nesplnil nebo splnil vadným způsobem zakázku ve prospěch
jiného zadavatele, který je propojen kapitálově se společností, v souvislosti s okolnosti, za které nese odpovědnost
dodavatel, za které se považuje zejména: odstoupení od smlouvy, vypovězení nebo rozvázání smlouvy na zakázku, nebo
objednateli
který je uveden výše, vznikl nárok na vyúčtování smluvní pokuty za prodlení s realizací smlouvy, porušení pravidel
důvěrnosti, zahájení soudního řízení v souvislosti s nesplněním nebo vadným plněním smlouvy na zakázku, rozsudek
soudu, který potvrzuje nesplnění nebo vadné plnění smlouvy na zakázku.
Toto se vztahuje také na zakázky realizované v rámci sdružení, pokud se výše uvedené podmínky vztahují na jediného ze
členů sdružení.

10

3) jejichž nabídky byly vybrány jako nejlepší ve zadávacích řízeních zadavatele, se kterými však nebyla uzavřena smlouva z
důvodů na straně dodavatelů, pokud tyto okolnosti vznikly během posledních tří let před zadávacího výběrového řízení;
4) u kterých objednatel odstoupil od smlouvy nebo kterým smlouvu vypověděl z důvodů na straně dodavatele, pokud k
odstoupení nebo vypovězení došlo během posledních tří let před zahájením zadávacího řízení na zakázku;
5) kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na přípravě zadávacího řízení nebo v rámci přípravy nabídky nebo žádosti o účast v
zadávacím řízení použili osoby, které se účastnily těchto činnosti, ledaže účast těchto dodavatelů v zadávacím řízení
nestanoví překážku pro řádnou hospodářskou soutěž, to neplatí pro průzkum trhu.
2. Z účasti v zadávacím řízení zadavatel vyloučí:
1) dodavatelé, vůči nimž byla zahájena likvidace nebo došlo k prohlášení konkurzu, s výjimkou zhotovitelů, kteří po
prohlášení konkurzu uzavřeli dohodu, která byla schválena na základě pravomocného soudního rozhodnutí, pokud
dohoda nepředpokládá uspokojení věřitelů likvidací majetku úpadce;
2) dodavatele, kteří jsou v prodlení s úhradou daní nebo příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, s výjimkou případů,
kdy dodavatelé získali zákonem stanovené osvobození, odložení, rozložení plateb po splatnosti na splátky nebo odložení
vykonatelnosti rozhodnutí příslušného orgánu v plném rozsahu;
3) dodavatele, kteří neprokázali splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení, včetně dodavatelů, kteří před podpisem
smlouvy nepředložili doklady, které prokazují splnění podmínek účasti v zadávacím řízení nebo jiných dokladů
vyžadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci nebo pokud prohlášení neprokazují splnění požadavků zadavatele;
4) fyzické osoby, které byly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením dle zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro trestný čin uplácení, hospodářskou trestnou činnost nebo jiný trestný čin,
spáchaný za účelem získání majetkového prospěchu, a také za daňový trestný čin nebo trestný čin účasti na
organizované skupině nebo spolku, které měly za cíl spáchání trestného činu nebo daňového přestupku;
5) společnosti, jejíž společník byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením dle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro trestný čin uplácení, hospodářskou trestnou činnost nebo jiný
trestný čin, spáchaný za účelem získání majetkového prospěchu, a také za daňový trestný čin nebo trestný čin účasti na
organizované skupině nebo spolku, které měly za cíl spáchání trestného činu nebo daňového přestupku;
6) společnosti, jejichž jednatel nebo člen představenstva byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti
se zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro trestný čin uplácení, hospodářskou
trestnou činnost nebo jiný trestný čin, spáchaný za účelem získání majetkového prospěchu, a také za daňový trestný čin
nebo trestný čin účasti na organizované skupině nebo spolku, které měly za cíl spáchání trestného činu nebo daňového
přestupku;
7) komanditní společnosti, jejíž komplementář byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti se
zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro trestný čin uplácení, hospodářskou trestnou
činnost nebo jiný trestný čin, spáchaný za účelem získání majetkového prospěchu, a také za daňový trestný čin nebo
trestný čin účasti na organizované skupině nebo spolku, které měly za cíl spáchání trestného činu nebo daňového
přestupku;
8) právnické osoby, jejíž člen statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti se
zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro trestný čin uplácení, hospodářskou trestnou
činnost nebo jiný trestný čin, spáchaný za účelem získání majetkového prospěchu, a také za daňový trestný čin nebo
trestný čin účasti na organizované skupině nebo spolku, které měly za cíl spáchání trestného činu nebo daňového
přestupku;
9) osoba, které byl soudem stanoven zákaz ucházet se o zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
10) dodavatelé, kteří nejsou oprávněni jednat v souladu s platnými právními předpisy;
11) dodavatelé bez způsobilosti jednat;
12) dodavatele, kteří neposkytli jistotu v termínu, který stanovil zadavatele, nebo na prodlouženou zadávací lhůtu;
13) dodavatele, kteří nepředložili prohlášení o dodržování důvěrnosti nebo nepředložili příslušný závazek v této oblasti,
pokud zadavatel takové prohlášení nebo závazek vyžadoval;
14) dodavatele, kteří do tří dnů ode dne oznámení neposkytli souhlas s opravou chyby spočívající v rozporu žádosti se
zadávací dokumentací, která není považována za podstatnou změnu žádosti.
3. Zadavatel neprodleně dodavateli oznámí vyloučení z účasti v zadávacím řízení a uvede věcné a formální důvody.
4. Nabídka vyloučeného dodavatele se považuje za vyřazenou.
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ODDÍL IV – ZADÁNÍ ZAKÁZKY NEBO ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 21. Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky
1.
2.
3.

4.

Okamžitě po výběru nejvýhodnější nabídky zadavatel oznámí dodavatelům, kteří předložili nabídku v řízení, s výjimkou § 3
odst. 15, nejvýhodnější nabídku, ukončení řízení a informaci, zda jejich nabídka byla přijata k realizaci či nikoliv.
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky obsahuje informace uvedené v dokumentaci řízení.
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky není oznámením zadavatele o uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena až v
okamžiku jejího podpisu poslední smluvní stranou a dodavateli vzhledem k výše uvedenému nevzniká žádný nárok,
zejména nárok na uzavření smlouvy. Podmínkou podepsání smlouvy je souhlas příslušných orgánů společnosti zadavatele
nebo souhlas státních orgánů. Pokud zadavatel souhlas dle předchozí věty nezíská, je oprávněn zadávací řízení na základě §
25 odstavec 1 bod 4 zrušit.
Zadavatel musí dodavatelům zrušení zadávacího řízení oznámit, nebo oznámí dodavateli, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvýhodnější, že došlo k uzavření smlouvy.

§ 22. Uzavření smlouvy
1.
2.

3.

Zadavatel uzavře smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla nejvýhodnější a kterou zadavatel vybral, pokud nedošlo ke
zrušení zadávacího řízení.
Pokud se dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, vyhýbá uzavření smlouvy nebo nezaručuje řádnou
realizaci smlouvy, pak je zadavatel oprávněn vybrat nejvýhodnější nabídku v rámci zbývajících platných nabídek, přičemž již
neprovádí jejich posuzování a hodnocení.
V odůvodněných případech je dovoleno změnit způsob realizace plnění před uzavřením smlouvy v důsledku okolností, které
nebylo možné předvídat v době výběru nejvýhodnější nabídky nebo pokud jsou tyto změny prospěšné pro zadavatele a
dodavatel s nimi souhlasí.

§ 23. Rámcové smlouvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rámcová smlouva je smlouva uzavřená mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, která vymezuje podmínky
realizace zakázek zadávaných v určitém období, jako například: ceny a případně předpokládané množství;
Zadavatel je oprávněn uzavřít rámcovou smlouvu na základě realizace zadávacího řízení v souladu s § 7 odst. 1 nebo 2.
Rámcová smlouva se uzavírá na dobu maximálně 4 let, s tím, že vzhledem k předmětu zakázky
a ve zvláštních případech může být taková smlouva uzavřena na dobu delší.
Rámcová smlouva se uzavírá s jedním či více dodavateli v souladu s údaji uvedenými v zadávací dokumentaci.
Zadavatel zadává zakázku na předmět dle rámcové smlouvy za podmínek, které nebudou méně výhodné než podmínky
vymezené v rámcové dohodě, způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.
Na rámcové smlouvy se použije ustanovení § 22 přiměřeně.

§ 24. Záruka za řádné plnění smlouvy
1.
2.

3.
4.

5.

Zadavatel je oprávněna od dodavatele požadovat, aby poskytl záruku za řádné plnění smlouvy, dále jen záruka.
Záruka může být tvořena jednou nebo více samostatnými zárukami následujícího druhu:
1) záruka za včasné splnění smlouvy
2) záruka za dodržení záručních podmínek,
3) ostatní záruky vyplývající ze smlouvy.
Výše záruky se stanoví v procentuálním poměru k nabídkové ceně včetně DPH nebo maximální předpokládané ceně
zakázky včetně DPH dle smlouvy nebo dle částky určené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Záruka může být poskytnuta v souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci v jedné z následujících
forem:
1) v penězích – jednorázovým převodem na bankovní účet určený zadavatelem;
2) ve formě bankovní záruky;
3) jako pojištění záruky.
Zadavatel je oprávněn na žádost zhotovitele převést jistotu, kterou poskytl dodavatel v penězích, na záruku za řádné plnění
smlouvy. Dodavatel uhradí zbývající částku do výše záruky, pokud je taková situace relevantní.
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6.
7.
8.
9.

Záruku uvedenou v odstavci 4, body 2 a 3, je dodavatel povinen poskytnout zadavateli ve lhůtě uvedené v zadávací
dokumentaci, jinak dojde k zadržení jistoty dle § 5 odstavec 4 bod 2.
Záruku dle odstavce 4 bod 1 poskytne dodavatel před podpisem smlouvy.
Zadavatele je oprávněn po dodavateli požadovat, aby udržoval záruku ve vyžadované výši během celé doby platnosti
smlouvy (včetně záruční doby).
Pokud bude záruka za řádné plnění smlouvy poskytnuta ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky, bude požadován
souhlas zadavatele s obsahem záruky.

§ 25. Zrušení řízení
1.

2.
3.
4.

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit, pokud:
1) byla v zadávacím řízení podána jediná nabídka, která nebyla vyřazena, nebo byla podána pouze jedna žádost
o účast v zadávacím řízení dodavatelem, který nebyl vyloučen, a zadavatel nevyužil svého oprávnění pokračovat v
zadávacím řízení dle v § 7 odstavec 4 bod 2, nebo nebyla podána žádná nabídka nebo žádost o účast v zadávacím řízení;
2) cena nejvýhodnější nabídky přesahuje hodnotu, kterou zadavatel hodlá vynaložit na financování zakázky, pokud
zadavatel nezvýší tuto částku na cenu dle nejvýhodnější nabídky nebo nerozhodne o omezení rozsahu zakázky v
závislosti na výši ceny v nejvýhodnější nabídce;
3) došlo ke změně situace, v důsledku které nelze po zadavateli požadovat pokračování v zadávacím řízení nebo realizaci
zakázky;
4) příslušné orgány zadavatele nebo jiné externí orgány nesouhlasí s přijetím závazků vyplývajících z předmětného
zadávacího řízení;
5) výběrové řízení je narušeno skutečností, kterou není možné odstranit.
zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, i v případě jiných situací, než dle odstavce 1. V takové situaci není
zadavatel povinen sdělovat důvody zrušení zadávacího řízení.
Zrušení zadávacího řízení zadavatel neprodleně oznámí dodavatelům.
Z důvodu zrušení zadávacího řízení nevznikají dodavatelům žádné nároky vůči zadavateli.
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Příloha k Pravidlům pro zadávání zakázek ve společnosti Advanced World Transport a.s.
SEZNAM DOKUMENTŮ
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ.

A

PROHLÁŠENÍ,

KTERÉ

MŮŽE

OBJEDNATEL

VYŽADOVAT

OD

ZHOTOVITELŮ

1. Za účelem prokázání neexistence důvodů pro vyloučení ze zadávacího řízení dle § 20 Pravidel, je zadavatel oprávněn po
dodavatelích požadovat, aby předložili:
1) Kopii nebo aktuální výpis z obchodního, živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku, který bude pořízen nejvýše 6
měsíců před uplynutím lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast v zadávacím řízení;
2)

Čestné prohlášení nebo aktuální potvrzení příslušného finančního úřadu potvrzující, že dodavatel není v prodlení s
úhradou daní, nebo potvrzení, že došlo k zákonem povolenému osvobození, odložení nebo rozložení na splátky úhrad,
které jsou v prodlení, nebo došlo v plném rozsahu k pozastavení výkonu rozhodnutí příslušného orgánu - potvrzení musí
být vydáno nejvýše 3 měsíce před uplynutím lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast v zadávacím řízení;

3)

Čestné prohlášení nebo aktuální potvrzení příslušného pracoviště Správy sociálního zabezpečení, které potvrzuje, že
dodavatel není v prodlení s úhradou příspěvků na zdravotní a sociální pojištění, nebo potvrzení, že došlo k zákonem
povolenému osvobození, odložení nebo rozložení na splátky úhrad v prodlení nebo došlo v plném rozsahu k pozastavení
výkonu rozhodnutí příslušného orgánu - potvrzení musí být vydáno nejvýše 3 měsíce před uplynutím lhůty pro podání
nabídek nebo žádostí o účast v zadávacím řízení;

4)

Čestném prohlášení nebo doložení trestně právní bezúhonnosti pomocí aktuálního výpisu z rejstříku trestů v rozsahu dle
§ 20 odstavce 2 bod 4-8 Pravidel, který bude vydán nejpozději 6 měsíců před uplynutím lhůty pro podání nabídek nebo
žádostí o účast v zadávacím řízení;

5)

Prohlášení nebo závazek o důvěrnosti informací;

6)

Čestné prohlášení, že dodavatel není v likvidaci, konkurzu, a že vůči němu není vedeno jakékoliv správní řízení.

2. Za účelem potvrzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 2 odstavec 1 Pravidel je zadavatel oprávněn požadovat
zejména:
1) prohlášení o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;
2)

Doklady prokazující, že dodavatele má oprávnění potřebná k výkonu určité činnosti nebo činností v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, pokud je takováto povinnost právními předpisy stanovena, například živnostenské
oprávnění, koncese, povolení nebo licence;

3)

Reference

3. Forma dokumentů:
Dokumenty, prohlášení a plná moc se předkládá v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci.
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