
       

 

       

 

      PODPORA REGIONÁLNÍ IDENTITY NA ŠLUKNOVSKU 

 

  
Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím 

OP VVV (http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).              
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

 

 
 

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu - Službu: 

Tvorba a spravování webových stránek  
na podporu regionální identity na Šluknovsku 

 

 
 

MAS Český sever, z.s. Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf vypisuje výběrové řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu - službu: 
Tvorba a spravování webových stránek na podporu regionální identity na Šluknovsku. 

 
V rámci projektu:  

Název projektu: 
Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a 
území SO ORP Rumburk 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

 
 

Zadavatelem zakázky je: 
MAS Český sever, z.s. 

Mariánská 475 
407 47 Varnsdorf 
IČO: 269 83 303 

DIČ: CZ 269 83 303 
 

 
Zodpovědná a kontaktní osoba: 
 

Hana Kracmanová 
Mobil: 602 349 235  

E-mail: kracmanova@masceskysever.cz 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
mailto:kracmanova@masceskysever.cz
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I.  Vymezení předmětu zakázky 
 

Předmětem zakázky je služba: 
Tvorba a spravování webových stránek na podporu regionální identity na Šluknovsku. 
 

 
II. Rozsah zakázky 

 
 

Specifikace k veřejné zakázce 
Tvorba a spravování webových stránek na podporu regionální identity na Šluknovsku. 
 

Požadavkem je vytvoření webových stránek v českém jazyce, kde budou uvedeny 
informace dle zadané struktury – časová osa. Stránky budou mít svůj vlastní link 

(doménu) na stránkách bude použit logolink dle manuálu vizuální identity OP VVV. 
 
Celkové dílo se bude skládat z následujících částí 

 

Wireframe návrh webové stránky 

Grafické zpracování vizuální podoby webové stránky na základě schváleného WF 

Převedení grafického návrhu do šablon HTML5 + CSS 

Přizpůsobení pro responsovní zobrazení na mobiních zařízeních  

Modul pro správu jednotlivých položek na časové ose (díla, události, osobnosti) 

Možnost tagování jednotlivých položek a vzájemná provázanost při vyhledávání či filtraci 

na základě zadaných tagů 

Filtrace a vyhledávání v položkách 

Modul pro správu časové osy – definice období, zanořování dalších podkategorií 

Možnost zobrazení jednotlivých položek na interaktní mapě (Mapy.cz nebo Google Maps) 

Možnost přidávání aktualita rychlých zpráv 

Možnost vytváření fotogalerií, nahrávání fotografií do alb a jejich automatické změnšování 
nebo ořez 

Pro editace veškerého obsahu dostupný WISIWYG editor 

Možnost nahrávání dokumentů a jejich řazení do složek  

Základní SEO optimalizace 

Webový hosting s dostatečnou kapacitou (alespoň 20 GB) po dobu správy prezentace 
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Celková správa a aktualizace prezentace do 31. 12. 2027 

 

 
 
2.Tvorba a spravování web – portálu 

 
Tvorba a spravování webových stránek na podporu regionální identity na Šluknovsku 

zahrnující zřízení domény.cz a zajištění webhostingu s garantovanou dostupností 
 
Požadavkem je vytvoření webových stránek v českém jazyce, kde budou uvedeny 

informace dle zadané struktury. Stránky budou mít svůj vlastní link (doménu) na 
stránkách bude použit logolink dle manuálu vizuální identity OP VVV. Konkrétně se 

jedná o zpracování grafického návrhu. 
 
Další součástí zakázky je registrace domény ideálně pod názvem: 

sluknovskozaskolou.cz / sluknovskozaskolou.info / sluknovskozaskolou.online a 
zajištění webhostingu s garantovanou dostupností. 

Webové stránky budou obsahovat didaktické informace vztahující se k podpoře 
regionální identity na Šluknovsku. Web bude zpracován jako responzivní – zobrazení 
bude optimalizováno pro všechny druhy mobilních zařízení jako např.: mobilní 

telefony, notebooky, tablety atd. 
Součástí nabídky bude také zpracování administračního rozhraní. 

 
Specifikace obsahu webových stránek: 
 

Interaktivní mapa Šluknovska 
• Graficky zpracovaná interaktivní mapa bude rozklikávací a bude obsahovat 

prolinky na jednotlivá místa (obce a města Šluknovska) zastoupená ve 

zpracovaných heslech. Vítané bude zpracování formou vrstev s následujícím 

obsahem – např.: 1. vrstva – Pravěk, 2. vrstva – Erby, 3. vrstva – Objevuj 

památky; a to vždy s provazbou na časovou osu. 

 

Časová osa 

• Graficky zpracovaná časová osa bude sloužit jako výchozí pozice do vnitřní 

struktury učebnice. 

• Časová osa může být orientovaná horizontálně nebo vertikálně – bude záležet 

na dohodě a vhodnosti pro co nejlepší uživatelské vlastnosti. 

• Na časové ose budou graficky vyznačené osobnosti a události pro jednotlivá 

období od pravěku po přelom 20. a 21. století. Po „rozkliknutí“ by se měla 

otevřít nápaditě a přehledně zpracovaná nabídka k danému tématu (osobnosti 

či jevu).  

• Uvnitř webu by měla být provázanost informací. 

 

Pozn. Struktura hesel pro osobnost a jev se liší. 
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Osobnost 

Pozn. Pro autora hesel není závazné napsat text pro každý bod tj. životopis, událost a 

stavba. Podle potřeby se např. vypustí událost a rozepíše se stavba. Poměr znaků u 

hesla je možné upravit podle potřeby, max. však dodržet 1 500-2 000 znaků celkem. 

Vhodnější spíš méně.   

I. Životopis  

Důraz bude kladen na místní a regionální význam osobnosti. 

• Text – cca 1000 znaků i s mezerami 

• Obrazová příloha(hy) – hlavně portrét osobnosti + popiska 

 

 

II. Událost 

Musí se přímo vázat ke zkoumané osobnosti. Můžou být dva typy událostí: 

a. Událost, jíž byla daná osobnost přímým strůjcem  

b. Událost, která představovanou osobnost mohla výrazně ovlivnit  

• Text – cca 500 znaků i s mezerami 

• Obrazová příloha (staré i nové fotografie, kresby, malby, mapy) + popiska 

 

III. Stavba 

Měla by se vázat ke zkoumané osobnosti, ve výjimečných případech může jen 

pocházet ze stejného období, ve kterém osobnost prožila aktivní část svého 

života. 

• Text – cca. 500 znaků i s mezerami 

• Obrazová příloha (staré i nové fotografie, kresby, malby, plány, mapy) + 

popiska 

 

IV. Fotokopie pramene 

Vyobrazení hmotného nebo písemného pramene vztahujícího se ke zkoumané 

osobnosti, s důrazem na zachování co největší míry autenticity. 

• Přepis / popis pramene 

•  Překlad do CZ  

•  Stručný výklad pramene 

 

V. Úkol pro žáky 

U vybraných hesel didaktik zpracuje úkol pro žáky – bude jen v textové formě, bez 

interakce. 

 

  

Jev (např. křížové cesty, pomníky obětí Velké války) 

 

I. Popis a vysvětlení jevu (událost, proces, věc) 

Důraz bude kladen na místní a regionální význam. 
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• Text – cca 1000 znaků i s mezerami 

• Obrazová příloha(hy) + popiska 

 

II. Fotokopie pramene 

Vyobrazení hmotného nebo písemného pramene vztahujícího se ke zkoumanému 

jevu, s důrazem na zachování co největší míry autenticity. 

• Přepis / popis pramene 

•  Překlad do čj.  

•  Stručný výklad pramene 

Pozn. Bude se doplňovat postupně.  

 

III. Úkol pro žáky 

U vybraných hesel didaktik zpracuje úkol pro žáky. 

 

 
2.1 Flow fungování webové prezentace 

V redakčním systému webové prezentace bude možnost vytvořit jednotlivý 

období pro časovou osu. Zadaná období budou na stránkách zobrazena jako 
časová osa. Do jednotlivých časových období půjde z administrace zadat 

položka, která může být ve formě – události, osobnosti, místa, díla, stavby. 
Dané položky se pak na webové stránce zobrazí pod daným časovým milníkem 
a zároveň půjdou rozkliknout pro bližší detail. Veškeré detail k jednotlivým 

položkám půjde zadat skrze redakční systém formou WISIWYG editoru. 
Objednatel si tento obsah bude plnit sám a není tak předmětem nabídky. 

K jednotlivým položkám by měla být možnost přiřadit „tagy“ či klíčová slova, 
podle kterým lze půjde filtrovat skrze všechny časová období na ose nebo 
v mapě. Kromě časových období bude možné přepnout zobrazení „na mapě“. 

V tomto případě se návštěvníkům ukáže interaktní mapa regionu a jednotlivé 
položky za zvolené časové období na ní budou vyobrazeny s možností prokliku. 

Mimo časovou osu by měl systém disponovat možností vkládání aktualit, 
obsahových stran, fotogalerií, souborů a správu menu položek. Webová stránka 
je zamýšlena v 1 jazyce a to češtině. 

 
Na všech stránkách bude použit logolink dle manuálu vizuální identity OP VVV. 

 
Předložení a odsouhlasení návrhů webových stránek projektu a web portálu do 30 dnů 
od podpisu smlouvy realizačním týmem, spuštění pilotní verze provozu webových 

stránek projektu max. do 2 měsíců od odsouhlasení. 
 

Po odsouhlasení návrhů bude web portál naplňován informacemi po dobu zkušebního 
provozu. Podklady dodá zadavatel, zároveň bude určena kontaktní osoba ve věci 
naplňování dat. Web portál bude spuštěn do „ostrého“ provozu nejpozději 31. 1. 

2022. 
 

Součástí nabídky je i proškolení poradců projektu pro práci s redakčním systémem 
(administrativní rozhraní) web portálu. 
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Požadavky na reakci v případě nefunkčnosti stránek či změn obsahu do 24 hodin od 
nahlášení události či problému. 

 
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh časového harmonogramu veřejné 
zakázky, který bude zahrnovat následující body: 

 
1. Grafické zpracování a wireframe 

2. Zpracování do HTML a CSS šablony 
3. Vývoj a implementace CMS 

4. testování 
5. zahájení zkušebního provozu, implementace, deploy 
6. školení osob určených zadavatelem 

7. zahájení „ostrého“ provozu 
8. správa webových stránek 

9. webový hosting po dobu správy stránek 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá hodnotu veřejné zakázky 120 000,- Kč bez DPH, tzn. 
145 200,- Kč včetně DPH. 

Cena veřejné zakázky musí být rozdělena na každou službu zvlášť, tedy zvlášť pro 
zpracování grafického návrhu a zvlášť pro tvorbu a spravování webových stránek.  
 

III. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění: 
- jednotková cena služby dle jednotlivých položek bez DPH a včetně DPH 
- celková cena jednotlivé služby bez DPH 

- celková cena jednotlivé služby včetně  DPH 
- výše DPH musí být vyčíslena zvlášť. 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Cena uvedená v nabídce bude 
považována za celkovou a nepřekročitelnou. Neúplnost je důvodem k vyřazení 
nabídky z hodnocení. 

 
 

IV. Místo k dodání 
 

 

Místo dodání služby je Místní akční skupina (MAS) Český sever, z.s., Národní 486, 407 
47 Varnsdorf. 

 
 
V.  Forma a obsah nabídky 

 
Nabídka musí být zpracována v listinné formě v českém jazyce, doručena v 1 

originálu a v 1 kopii v uzavřené obálce. Uzavřená obálka musí obsahovat 2 obálky s 
nabídkou, a to jednu obálku s 1 originálem nabídky a 1 obálku s  kopií nabídky 

(včetně 1x nabídky na CD nosiči). Ty budou výrazně označeny ORIGINÁL NABÍDKA a 
KOPIE NABÍDKY. Pouze elektronické podání nabídky se nepřipouští. 
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Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy a ani žádné jiné zavádějící informace, 
které by mohly zadavatele uvést v omyl.   

 
 
Nabídka bude doručena na adresu:  

MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf – 1. patro – sekretariát, a to 
písemně či osobně v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. 

Obálka musí být nepoškozená, uzavřená, na spojích přelepena a orazítkována, 
podepsána či jinak označena identifikačním údajem uchazeče, a opatřena: 

 
a) Nápisem  „Nabídka -  „Podpora regionální identity na Šluknovsku“ 

- realizováno v rámci projektu:  

Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území 
SO ORP Rumburk,  

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

 

b) identifikací zakázky  
Služba - Tvorba a spravování webových stránek projektu a  

tvorba a spravování web – portálu 
 
c) adresou uchazeče 

d) adresou zadavatele 
 

Před osobním doručením doporučujeme předem se telefonicky ohlásit. 
 
Nabídky, jejichž obálka nebude obsahovat uvedené náležitosti, budou z výběrového 

řízení vyloučeny. 
  

 
Nabídka musí obsahovat: 

a) Podrobný popis a specifikace plnění zakázky. V rámci specifikace musí být 

upřesněno – konkretizováno, z čeho se skládá plnění služby v rámci zakázky 
včetně časového harmonogramu. 

b) Cenovou nabídku. Nabídková cena musí být uvedena bez DPH i s DPH 
v členění na jednotlivé položky. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť. 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků – viz bod VIII. Zadávací 

dokumentace. 
d) Návrh smlouvy, který bude obsahovat jednotlivé položky plnění služby 

v souladu se zadávací dokumentací, maximální dobu, do které bude dodávka 
dokončena a musí obsahovat též podmínku, povinnosti dodavatele umožnit 
všem osobám oprávněným k výkonu kontroly dle podmínek OP VVV provést 

kontrolu dokladů o uskutečněných dodávkách do konce roku 2030. 
Dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 

563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a 
dalšími platnými právními předpisy ČR.  

e) Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailovou adresu. 

f) Vyplněný krycí list nabídky 
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Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese 

uchazeč. 
 

VI. Lhůta pro podání nabídky 

 
Lhůta pro podání nabídky končí  dne  15. 9. 2021 v 15:00 hodin. Nabídky 

doručené poštou musí být odeslány v dostatečném předstihu tak, aby byly doručeny 
do konce lhůty pro podání nabídky. Nabídky doručené po tomto termínu 

nebudou zařazeny do hodnocení. 
 

 

VII. Otevírání obálek 
 

Otevírání obálek se bude konat dne 16. 9. 2021 v 10:00 hodin na pracovišti 
zadavatele, Národní 486, 407 47 Varnsdorf 

 

   VIII.    Splnění kvalifikace dodavatelů 
 

 
Uchazeč musí v nabídce prokázat stanoveným způsobem splnění těchto kvalifikačních 
předpokladů: 

 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením: 

a) Výpisu z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů; 

 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušná živnostenská oprávnění či licence 
 

c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 

zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů 
 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením: 

 
Referenční listiny uchazeče 

- Seznam zakázek o poskytnutím minimálně 3 webových prezentací 
obdobného rozsahu s redakčním systémem. Z uvedených zakázek musí být 
minimálně jedna ve výši více než 80 tisíc Kč bez DPH. Seznam zakázek bude 

obsahovat URL adresu díla, její hodnotu a kontakt na zodpovědnou osobu, 
které byl projekt dodán pro případné ověření. 

 
 

Doklady k prokázání kvalifikace, kromě čestného prohlášení, mohou být předloženy 
v prosté kopii.  
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Splnění základních a profesních kvalifikačních požadavků je možné prokázat také 
čestným prohlášením. Je-li uchazečem právnická osoba, musí požadavky na základní 

kvalifikaci splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. 
Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí požadavky na 
základní kvalifikaci splňovat: a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v 
statutárním orgánu uchazeče.  

Technická kvalifikace se prokazuje čestným prohlášením, které tvoří přílohu č. 2 

těchto zadávacích podmínek.  

Ekonomické kvalifikační požadavky – prokázání není relevantní, není vyžadováno. 

 

 
IX.  Termín realizace a způsob plnění 

 
Termín realizace služby bude zahájen po podpisu smlouvy mezi zadavatelem a 

vítězným uchazečem. 
 

Vítězný uchazeč se zavazuje dodat služby v odpovídající kvalitě a požadavcích 

stanovených zadavatelem.  
Změny termínů si zadavatel vyhrazuje. Ke splnění služby dojde předáním předmětu 

plnění veřejné zakázky se všemi náležitostmi podle rozsahu zakázky uvedenými ve 
smlouvě a převzetím zadavatele. 
 

 
      X.      Maximální cena zakázky  

 
Maximální cena služby nesmí překročit částku 120 000,- Kč bez DPH, tzn. 145 200,- 
Kč včetně DPH. 

Cena veřejné zakázky musí být rozdělena na každou službu zvlášť. Cena za 
zpracování grafického návrhu a cena za tvorbu a spravování webových stránek. 

 
 

XI.   Platební podmínky  
 
Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem do 30-ti dnů po dodání 

služby a dodání faktury dle harmonogramu uvedeného v rozsahu zakázky. 
Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 

zadavatele na účet dodavatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. Zadavatel si vyhrazuje 
právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 

náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 

opatřena novou lhůtou splatnosti. 
 

XII. Kritéria pro hodnocení nabídky 

 
Formální kritéria nabídky: 
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1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO 
– NE 

2. Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou : ANO – NE 
3. Nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče: ANO – NE 
4. Nabídka obsahuje doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků: ANO – NE 

5. Nabídka obsahuje podrobný popis služby dle podmínek výzvy: ANO-NE 
6 Nabídka splňuje podmínky vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky: 

ANO – NE 
7. Nabídka obsahuje návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem:  ANO – NE 

8. Nabídka obsahuje požadavky na strukturu nabídkové ceny: ANO – NE 
9. Nabídka obsahuje vyplněný krycí list nabídky: ANO - NE 
 

 
Pokud uchazeč nesplňuje jakýkoliv shora uvedený bod, je automaticky vyřazen ze 

soutěže. 
 
 

XIII. Hodnocení nabídek 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nabídková cena a 
kvalita nabízené služby. 
Nabídky budou hodnoceny komisí určenou zadavatelem bezprostředně po termínu pro 

odevzdání nabídek. 
Hodnocení nabídek bude probíhat podle těchto kritérií: 

 
 

Název kritéria Váha 
kritéria 
(v %) 

Nabídková cena 
 

50 

Kvalita nabízené služby 
 

➢ úroveň nabízených služeb 
➢ schopnost dodavatele flexibilně reagovat na potřeby 

zadavatele 
➢ schopnost zajistit služby v dostatečné kvalitě  
➢ smluvní sankce při nedodržení termínu 

 

50 

 

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného 
postupu: 

▪ Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 
100 bodů 

▪ Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za 

toto kritérium 100 bodů 
▪ Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje 

míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější 
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nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použijí 
následující vzorce: 

 
U kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu  
 

Počet bodů kritéria = 100 * hodnota nabídky/hodnota nejvhodnější nabídky 
 

U kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu  
 

Počet bodů kritéria = 100 * hodnota nejvhodnější nabídky/ hodnota nabídky 
 

▪ Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, 

za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci 
tohoto kritéria přiřadí 0 bodů 

▪ Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria 
▪ Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria 
▪ Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 

 
 

XIII. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem 
 
Smluvní vztah mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem bude upraven smlouvou o 

dodávce služby. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem bude součástí 
nabídky, kterou předloží uchazeč. 

Zahájení plnění se předpokládá dnem oboustranného podpisu smlouvy. 
 
XIV.  Sankce 

 
V případě prodlení zhotovitele s provedením služby nebo její části je zadavatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu minimálně ve výši 0,1% z celkové ceny 
služby, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody. 

 
 

 
XV.   Podmínky zrušení zadávacího řízení 
 

➢ Uchazeči mohou podat pouze jednu nabídku a musí nabídku zpracovat na 
kompletní zajištění předmětu plnění. 

➢ Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho 
předání zadavateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých 
se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením služby). 

➢ Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky. Případné dotazy 
k zadávací dokumentaci je možné vznést písemně nebo e-mailem. Dotazy musí 

být zadavateli doručeny nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

➢ Zadavatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít 
smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě 
nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 
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➢ Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. 
➢ Námitky proti výsledku zakázky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 5 

dnů ode dne oznámení výsledku zakázky.  
 
 

 
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 3 – Doplňující informace 
 
Ve Varnsdorfu dne 25. 8. 2021 

 
 

 
 
 

                                                                         Hana Kracmanová 
                                                                 hlavní manažer projektu MAP II 
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