
1O. Hodnocení nabídek

Nabídky, které budou posouzeny jako úplné, tzn., splní všechny požadavky stanovené v zadávací

dokumentaci, budou hodnoceny podle v,ýše celkové nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídkou se

stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí rnýsledek výběrového řízení všem uchazečům. Současně

zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k podpisu Kupnísmlouvy. V případě neuzavření smlouvy ze

strany vítězného uchazeče bude uzavření smlouvy nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí.

11. Obchodní a platební podmínky

Záruční podmínky minimálně na úrovni dle obchodního zákoníku. Ukončení plnění zakázky (předmět

zakázky bude realizován) nejpozději do 15.10.2017.

Zálohv nebudou zadavatelem hrazenv. Daňový doklad (faktura) bude vystavena dodavatelem v den

převzetí předmětu zakázky. Doba splatnosti bude stanovena na 15 dnů od dne vystavení daňového

dokladu zadavateli. Platby budou probíhat v Kč.

V případě, že ve lhůtě do 15.L0.20L7 nebude převzat/předán předmět zakázky na základě

důvodu/příčin/skutečností vzniklých ze strany dodavatele (prodávajícího), vyhrazuje si právo

zadavatel (kupující) od podepsané smlouvy odstoupit a dodavatel (prodávající) se zavazuje tímto
uhradit zadavateli (kupujícímu} na jeho bankovní účet č. 000043-8592930207/OL00 do 5 pracovních

dnů od 15.10.2OL7 náklady a újmu vzniklou z nedodání/nepřevzetí předmětu zakázky vyčíslené na

10 000 Kč.

součástí dodávkv bude doklad o posouzení shodv - Es prohlášení shodv u každého stroie.

12. Ostatní podmínky

a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení, bude předložena pouze jedna nabídka. V případě

předložení více nabídek jedním uchazečem budou všechny tyto nabídky vyloučeny

z hodnocení.

b) Jednánío nabídkách není možné.

c) Uchazeči o zakázku předajísvou nabídku bezplatně, z jejího předání nemohou vůči zadavateli

uplatňovat žádné nároky, včetně nároků na vrácení předložené nabídky,

d) Navýšenívysoutěžené cenyv průběhu dodávky není přípustné.

e) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a to bez udání důvodu.

f) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s

žádným uchazečem.

c) Zadavatel si vyhrazuje právojednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění Kupní

smlouvy (návrhem Kupní smlouvy zařazené v nabídce nevzniká právní vztah).

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává sije jako doklad o průběhu rnýběrového řízení.


