Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
(dále jen „zadavatel“)

Zadávací dokumentace
(dále jen „zadávací dokumentace“)
pro veřejnou zakázku na služby
s názvem

„Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1
Operačního programu Životního prostředí“
(dále jen „veřejná zakázka“)
zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“),
ve zjednodušeném podlimitním řízení

PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace byla vypracována jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů
ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby realizovaném podle
zákona. Práva, povinnosti i další podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí
zákonem. Každý uchazeč, který podá ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v zadávací
dokumentaci svou nabídku, přijímá tímto aktem plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně
všech příloh a případných dodatků zadávací dokumentace.
Uchazeč je povinen před podáním nabídky řádně zadávací dokumentaci včetně všech příloh
a případných dodatečných informací atd. prostudovat a řídit se zde stanovenými pokyny,
termíny a specifikacemi (vždy ve znění pozdějších změn). Pokud nabídka uchazeče nebude
obsahovat všechny náležitosti, požadované informace a dokumentaci a/nebo nebude plně
odpovídat zadávacím podmínkám a/nebo nebude podána stanoveným způsobem
ve stanoveném termínu, může to mít za následek vyřazení takové nabídky a následné
vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Taktéž bude-li nabídka uchazeče
obsahovat jakoukoliv výhradu uchazeče vůči zadávacím podmínkám, může to mít za následek
vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
V případě zjištění nejasností či chyb v poskytnutých podkladech, a to zejména pokud mají vliv
na nabídkovou cenu, je uchazeč oprávněn náležitým způsobem v souladu se zákonem
požadovat po zadavateli dodatečné informace k upřesnění zadávacích podmínek. Práva,
povinnosti i další podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

1. OBECNÉ POKYNY
1.1.

Uchazeč musí podat svou nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, jak to vyžaduje
zadávací dokumentace. Nabídky k dílčím částem veřejné zakázky nebudou přijaty.

1.2.

Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností
z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační
a hospodárné zadání veřejné zakázky.

1.3.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem
požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k realizaci
či předmětu veřejné zakázky, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž
řídit.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika -

Ministerstvo životního prostředí

Sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO:

00164801

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Číslo účtu:

7628001/0710

Zadavatel není plátcem DPH.
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Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů Evropské unie
Kontaktní osoby zadavatele pro účely zadávacího řízení:
Marcela Štrobichová, samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:

+420 267 122 549

Fax:

+420 267 126 549

Email:

Marcela.Strobichova@mzp.cz

Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší
Tel.:

+420 267 122 621

Fax:

+420 267 126 621

Email:

Libor.Cieslar@mzp.cz

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1.

Název veřejné zakázky:

„Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního
prostředí“

3.2.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je sledování a vyhodnocení kvality ovzduší ve vybraných sídlech.
Měření imisí dotčených znečišťujících látek (viz níže) bude provedeno v 8 vytipovaných
lokalitách. Tyto lokality budou určeny na základě metodiky ke kategorizaci malých sídel na
území ČR a dat o průběhu výměn kotlů ze specifického cíle (dále jen „SC“) 2.1 obdržených
z jednotlivých krajů. Z každé kategorie definované metodikou bude vybrána jedna obec.
Vybrané obce se mohou nacházet na území celé ČR. Zadavatel se na konkrétních lokalitách
měření dohodne se zpracovatelem před započetím prací na zakázce. Sledování kvality
ovzduší bude provedeno v topné sezóně 2016/17, a dále v topné sezóně po ukončení
programu výměny kotlů. Projekt zajistí vyhodnocení účinnosti provedených opatření tj. výměny
nevyhovujících spalovacích zařízení ve vybraných sídlech.
Měření bude prováděno manuálně, tak aby splňovalo minimální požadavky na indikativní
měření, tj. 24h průměr 1x za 3 dny (benzo[a]pyren a těžké kovy – kadmium, arsen a nikl), 2x
za 3 dny (PM10 a PM2,5). Data musí být poskytována do Informačního systému kvality ovzduší
(dále jen „ISKO“) v souladu s pravidly ISKO pro přijímání dat.
Dále musí být zpracováno vyhodnocení naměřených dat s ohledem na meteorologické
podmínky v průběhu měření a provedeno vyhodnocení získaných výstupů a vyhodnocen efekt
výměny lokálních topenišť na úroveň znečištění ovzduší pro území celé ČR.
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Základními kroky budou zejména:
i)

bude provedeno měření imisí PM10, PM2,5, benzo[a]pyrenu a těžkých kovů ve
vytipovaných 8 lokalitách

ii)

bude provedeno zpracování naměřených dat a jejich poskytnutí do ISKO,

iii)

bude zhodnocen vliv meteorologických podmínek a jiných faktorů ovlivňujících
naměřené hodnoty,

iv)

bude provedeno zhodnocení přínosů SC 2.1 k imisním koncentracím ve
vytipovaných lokalitách,

v)

přínosy SC 2.1 budou vyhodnoceny pro území celé ČR.

V průběhu zakázky bude se zadavatelem probíhat průběžná komunikace (e-mailem,
telefonicky) s pravidelnými konzultacemi k postupu prací a k získaným dílčím výstupům a
rychlé a odborné vypořádávání vznesených připomínek (formou přehledné tabulky).
Před započetím prací bude uskutečněno jednání se zadavatelem, na kterém se dohodnou
přesné podmínky postupu prací, zvláště konkrétní lokality měření.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 9 této zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“).

3.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) činí 3.200.000,- Kč.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH činí 2.644.628,- Kč.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná. Nabídky,
které budou obsahovat vyšší nabídkovou cenu, budou vyřazeny a příslušní uchazeči vyloučeni
z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

3.4.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

90700000-4

Environmentální služby,

90730000-3

Sledování, monitorování znečištění a obnova,

90731000-0

Služby související se znečišťováním ovzduší,

90731400-4

Monitorování a měření znečištění ovzduší.

3.5.

Odpovědnost vybraného dodavatele za plnění veřejné zakázky:

Uchazeči jsou povinni seznámit se před podáním nabídek se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky.
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Vybraný dodavatel bude pak odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se
všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují
k předmětu veřejné zakázky.

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a dalších
příslušných obecně závazných právních předpisů.

4.1.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:
4.1.1. Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
4.1.2. Předpokládané ukončení plnění: do listopadu 2023.
4.1.3. Požadované dílčí termíny realizace veřejné zakázky:

V rámci zakázky budou provedena čtyři měření imisí definovaných znečišťujících látek, každé
v trvání min. jednoho měsíce. První měření proběhne v období říjen – prosinec 2016, druhé
v období leden – březen 2017, třetí a čtvrté měření pak ve stejném období topné sezony
následujícím po instalaci všech zdrojů tepla pořízených z dotací ze specifického cíle 2.1,
nejpozději však v období říjen – prosinec 2022 (třetí měření) a leden – březen 2023 (čtvrté
měření).

5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je celá ČR.

6. FINANCOVÁNÍ
Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude z 85 % financována z Fondu soudržnosti.

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ
Zadávací dokumentace bude v souladu se zákonem uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.ezak.mzp.cz, a to neomezeným a přímým dálkovým přístupem.
Úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje.

8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám v souladu s ustanovením § 49 zákona. Žádost bude obsahovat název veřejné
zakázky a identifikační údaje uchazeče.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti poskytne zadavatel všem uchazečům
ve lhůtě a způsobem podle § 49 zákona prostřednictvím profilu zadavatele.
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Zadavatel je oprávněn dle § 49 zákona v případě potřeby poskytnout uchazečům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče.
Jednacím jazykem zadávacího řízení je výhradně jazyk český.

9. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ
Prohlídka budoucího místa plnění veřejné zakázky se vzhledem k charakteru předmětu
veřejné zakázky nekoná.

10. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
V souladu se zákonem musí uchazeč splnit a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů dle
§ 50 a násl. zákona, a to:
a)

základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,

b)

profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,

c)

ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku dle § 50
odst. 1 písm. c) zákona,

d)

technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

11. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
11.1.

Dle § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu
uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;

b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
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osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;
c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d)

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;

e)

který není v likvidaci;

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště uchazeče;

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;

i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán,
či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
(§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů);

l)

uchazeči nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v
posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
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11.2.

Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč
kvalifikační předpoklady splňuje.
Čestné prohlášení bude předloženo v originále podepsaném osobou oprávněnou jednat
jménem/za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je dán Přílohou č. 2 této ZD.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen předložit zadavateli
před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících
splnění kvalifikace dle § 53 odst. 3 zákona. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

12. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) zákona splňuje uchazeč, který
disponuje:

12.1.

a)

dle § 54 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace (tj. konec lhůty pro podání nabídek), starší
90 kalendářních dnů;

b)

dle § 54 písm. b) zákona dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to
živnostenské oprávnění na testování, měření, analýzy a kontroly (tj. výpisem
ze živnostenského rejstříku); oprávněním k podnikání se rozumí oprávnění
k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč
kvalifikační předpoklady splňuje.
Čestné prohlášení bude předloženo v originále podepsaném osobou oprávněnou jednat
jménem/za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je dán Přílohou č. 3 této ZD.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen předložit zadavateli
před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících
splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) a b) zákona. Nesplnění této povinnosti se považuje za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
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13. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE SPLNIT VEŘEJNOU
ZAKÁZKU
Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c)
zákona prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem/za uchazeče, ve kterém uchazeč čestné prohlásí, že je ekonomicky a finančně
způsobilý splnit veřejnou zakázku.
Čestné prohlášení bude předloženo v originále podepsaném osobou oprávněnou jednat
jménem/za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je dán Přílohou č. 4 této ZD.

14. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže uchazeč v rozsahu a
způsobem uvedeným níže:
a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a)
zákona prokáže uchazeč předložením seznamu významných služeb
poskytnutých v posledních 3 letech.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:
Seznam významných služeb spočívajících v měření imisí, včetně vyhodnocení naměřených
dat, ukončených uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí.
Tento seznam bude obsahovat údaje o názvu zadavatele, názvu činnosti, místu a termínu
plnění a finančním objemu práce v Kč včetně DPH, způsob realizace zakázky, popis splnění
definovaných cílů.
Uchazeč v seznamu provedených služeb prokáže:
- minimálně 1 službu spojenou s manuálním měřením znečišťujících látek.
Hodnota služeb poskytnutých dodavatelem v rámci jednotlivé zakázky činí
nejméně 500.000,- Kč bez DPH.
- minimálně 1 službu spojenou s matematickým zpracováním exaktně
naměřených meteorologických a souvisejících imisních dat nutných pro
identifikaci zdrojů znečištění ovzduší. Hodnota služeb poskytnutých
dodavatelem v rámci jednotlivé zakázky činí nejméně 50.000,- Kč bez DPH.
Je možné, aby jedna významná zakázka podle svého skutečného předmětu plnění sloužila
k prokázání i obou referenčních zakázek z výše uvedeného výčtu. Z údajů poskytnutých
dodavatelem však musí tato skutečnost, včetně splnění min. požadovaného objemu (550.000,Kč bez DPH), jasně vyplývat.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Seznam významných služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení, z něhož musí být
zřejmé splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, podepsaného osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
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Čestné prohlášení musí obsahovat údaje o názvu objednatele včetně uvedení kontaktní osoby
a kontaktních údajů, názvu zakázky, místu a termínu plnění ve formátu MM/RRRR –
MM/RRRR, konečné ceně zaplacené za splnění zakázky a předmětu zakázky (popis služeb).
Čestné prohlášení bude předloženo v originále podepsaném osobou oprávněnou jednat
jménem/za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je dán Přílohou č. 5 této ZD.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen předložit zadavateli
před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících
splnění kvalifikace dle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1. – 3. zákona (osvědčení objednatelů či
doklady o uskutečnění plnění). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
b)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b)
zákona prokáže uchazeč předložením osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci klíčových členů realizačního týmu uchazeče a osob v obdobném
postavení, které budou přímo odpovědné za plnění veřejné zakázky dle § 56
odst. 2 písm. e) zákona.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:
i.

Zadavatel požaduje, aby osoba odpovědná za poskytování
příslušných služeb vlastnila osvědčení o způsobilosti k měření úrovně
znečištění podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění.

ii.

Dále uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením
seznamu níže uvedených osob s uvedením jejich jmen, funkcí a délky
odborné praxe.1

Uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu těchto osob:
1 osoba:
1. Za specialistu v oboru měření úrovně znečištění budou předloženy
následující dokumenty:
-

doklad o řádném ukončení VŠ studia příslušného technického nebo
přírodovědného směru – diplom v prosté kopii,

-

profesní životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce – ze kterého
bude patrné splnění všech výše uvedených požadavků, vlastnoručně
podepsaný.

1 osoba:
2. Za specialistu v oboru zpracování rozptylových studií budou předloženy
následující dokumenty:
-

doklad o řádném ukončení VŠ studia příslušného technického nebo
přírodovědného směru – diplom v prosté kopii,

Tento požadavek pak uchazeč musí splňovat po celou dobu realizace veřejné zakázky, přičemž jeho nesplnění bude
důvodem pro ukončení smlouvy.
1
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-

potvrzení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 32
zákona č. 201/2012 Sb.,

-

profesní životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce – ze kterého
bude patrné splnění všech výše uvedených požadavků, vlastnoručně
podepsaný.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Ad i) V souvislosti s osvědčením o způsobilosti k měření imisí předloží
uchazeč autorizaci k měření úrovně znečištění dle zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
Ad ii) Čestné prohlášení bude předloženo v originále podepsaném osobou
oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. Vzor čestného prohlášení je dán
Přílohou č. 5 této ZD.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen předložit zadavateli
před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících
splnění kvalifikace dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona (originály životopisů, úředně ověřené
doklady o vzdělání a autorizaci atd.). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

15. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
15.1.

Zákaz střetu zájmů:

V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo
zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod, s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv
přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení uchazeče a
skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě
využití požádání Uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní
vysvětlení, vyloučí Zadavatel takového uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení.
Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
(vzor viz Příloha č. 6 této ZD) a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani
nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě
tohoto zadávacího řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např.
majetkové, personální).

16. VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

17. JISTOTA – ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ UCHAZEČE VYPLÝVAJÍCÍCH
Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
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18. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA
18.1.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze
v případech upravených v Příloze č. 7 této ZD (návrh smlouvy). Nabídková cena musí
zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění
veřejné zakázky.

18.2.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

18.3.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v tomto členění:

Cena bez DPH …………………….. Kč (slovy: …………. korun českých)
DPH ve výši ……… %, tj. ……………. Kč (slovy: ………… korun českých)
Cena včetně DPH …………………….. Kč (slovy : ……….. korun českých)

18.4.

Uchazeči zpracují nabídkovou cenu dle níže uvedené struktury:
Dílčí nabídkové ceny
v Kč včetně DPH

Popis
1) První měření imisí (1 měsíc). Měření
imisí se bude týkat PM10, PM2,5,
benzo[a]pyrenu a těžkých kovů
v rozsahu dle čl. 3.2. této ZD

…
…

2) Druhé měření imisí (1 měsíc). Měření
…
imisí se bude týkat PM10, PM2,5,
benzo[a]pyrenu a těžkých kovů
…
v rozsahu dle čl. 3.2. této ZD
3) Třetí měření imisí (1 měsíc). Měření
imisí se bude týkat PM10, PM2,5,
benzo[a]pyrenu a těžkých kovů
v rozsahu dle čl. 3.2. této ZD
4) Čtvrté měření imisí (1 měsíc). Měření
imisí se bude týkat PM10, PM2,5,
benzo[a]pyrenu a těžkých kovů
v rozsahu dle čl. 3.2. této ZD

…
…
…
…
…

5) Zpracování a vyhodnocení dat.
Celková nabídková cena
v Kč včetně DPH

…
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19. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
19.1.

Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy jsou nedílnou součástí této zadávací
dokumentace (viz Příloha č. 7 této ZD). Zadavatel předepisuje návrh smlouvy jako
závazný a neměnný. Návrh smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak
upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (např.
povinnost doplnit vyznačené údaje o uchazeči či nabídkové ceně atd.). V případě, že
uchazeč předloží návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka
vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v
zadávacím řízení vyloučen.

19.2.

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, musí
být součástí nabídky a bude v plném rozsahu respektovat obchodní a platební
podmínky zadavatele.

19.3.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

19.4.

Podmínky ukládání smluvních pokut a záruk atd. jsou uvedeny v návrhu smlouvy,
který je dán Přílohou č. 7 této ZD.

20. SUBDODAVATELÉ
20.1.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč
v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje
každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou čestného
prohlášení (viz Příloha č. 8 této ZD), v němž popíše subdodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou věcně vymezenou část veřejné zakázky budou konkrétní
subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního
podílu na předmětu veřejné zakázky).

20.2.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), uvede do čestného prohlášení tuto skutečnost.

21. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA
21.1.

Nabídku doručte nejpozději do 27. června 2016 do 10:00 hod.

21.2.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku. Uchazeč,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

21.3.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo ve spojení s dalšími uchazeči,
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem
vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti v zadávacím řízení a písemně oznámí toto vyloučení vč. důvodu bezodkladně
uchazeči.

21.4.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více uchazečů společně.
Uchazeči podávající společnou nabídku se považují za jednoho uchazeče. Uchazeči
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podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

22. OBSAH NABÍDKY
22.1.

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem
či zadavatelem.

22.2.

Nabídka bude mj. obsahovat tyto části v pořadí, jak je dále uvedeno:
22.2.1. Krycí list nabídky vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče (viz Příloha č. 1 této ZD).
22.2.2. Obsah s očíslováním jednotlivých kapitol.
22.2.3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst.
1 zákona (viz Přílohy č. 2 – 5 této ZD).
22.2.4. Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky (viz Příloha č. 7 této
ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příp.
s doložením plné moci či jiného titulu opravňujícího tuto osobu smlouvu
podepsat).
22.2.5. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a dle § 68 odst. 3 písm.
a) – c) zákona (vzor viz Příloha č. 6 této ZD).
22.2.6. Případné uzavřené smlouvy dle § 51 odst. 6 zákona.
22.2.7. Případné smlouvy se subdodavateli dle § 51 odst. 4 písm. b) zákona.
22.2.8. Případné prohlášení o zadání části zakázky subdodavatelům, včetně
identifikačních údajů subdodavatelů, podepsaných osobou oprávněnou jednat
jejich jménem, případně včetně příslušných uzavřených smluv s nimi a dalších
dokladů podle § 51 odst. 4 zákona, nebo čestné prohlášení uchazeče, že
k plnění předmětu zakázky nebude využívat subdodavatele (vzor viz Příloha
č. 8 této ZD).
22.2.9. Podrobný návrh zpracování celého projektu v souladu s cíli této zadávací
dokumentace, s uvedením:
a)

rozčlenění projektu do dílčích fází v souladu s požadavky této
zadávací dokumentace;

b)

způsobu řízení projektu;

c)

metodický přístup ke zpracování dílčích částí projektu.

22.2.10. Jiné požadavky zadavatele, další dokumenty předložené uchazečem.
22.2.11. Prohlášení o celkovém počtu stran nabídky.
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22.3.

Pokud nabídka nebude předložena v souladu se zadávacími podmínkami, bude
ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku.

22.4.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč. Výčet dokumentů
obsažený v tomto článku zadávací dokumentace je výčtem demonstrativním a slouží
pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky. Pokud v tomto
výčtu nebude uveden dokument, jehož povinné doložení do nabídky by eventuálně
vyplývalo ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit
odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

23. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
23.1.

Nabídka musí být předložena v jednom originálu, v plném rozsahu zpracována
v písemné a listinné formě a v českém (popř. kvalifikace může být prokazována též
doklady ve slovenském jazyce). Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce
musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

23.2.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním
orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu.
V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou
plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

23.3.

S výjimkou dokladů, jimiž prokazuje uchazeč splnění kvalifikace, bude nabídka
poskytnuta zadavateli rovněž v elektronické podobě na datovém nosiči, které bude
připojeno k originálu nabídky. V nabídce nesmí být přepisy ani opravy.

23.4.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti
možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí.
Zabezpečení zadavatel doporučuje provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale
zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově
obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny
nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém
dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

23.5.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na
místě uzavření razítkem a označené názvem veřejné zakázky, na které musí být
uvedena adresa podle § 69 odst. 5 zákona, na niž je možné zaslat oznámení podle §
71 odst. 5 zákona.

23.6.

Nabídku lze podat:
-

-

osobně v podatelně na adrese sídla zadavatele (číslo dveří 001) v pracovních dnech
v provozní době podatelny, tj. PO a ST 07:30 – 17:00 hod, ÚT a ČT 07:30 – 16:30
hod a PÁ 07:30 – 15:00 hod (v poslední den lhůty pro podání nabídek pak pouze do
10:00 hod),
zasláním či jiným způsobem doručení na adresu sídla zadavatele (samostatnému
oddělení veřejných zakázek) tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání
nabídek.
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23.7.

Pro termín přijetí nabídky je rozhodující datum a čas převzetí nabídky podatelnou.

23.8.

Vzor obálky:

Identifikační údaje zadavatele: ………………….
Identifikační údaje uchazeče (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech
dodavatelů podávajících společnou nabídku): ………………….
Název veřejné zakázky: ………………….
NEOTEVÍRAT před termínem otevírání obálek s nabídkami!!!

24. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY
24.1.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný
uchazeč.

24.2.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu
(a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí
v zadávacím řízení.

25. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI A ZADÁVACÍ LHŮTA
25.1.

Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku s nabídkou před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Otevírání obálek proběhne dne 27. června 2016 od 10:10 hod. v
zasedací místnosti v sídle zadavatele (dv.č. 900). Nabídky podané po uplynutí lhůty
pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá a zadavatel, v souladu
s ustanovením § 71 odst. 5 zákona, bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

25.2.

Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči (max. 1 zástupce za každého
uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek,
a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zástupci uchazečů se při příchodu
prokáží příslušným oprávněním k účasti (plná moc, oprávnění jednat jménem/za
uchazeče) a zapíší se do prezenční listiny.

25.3.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 180 dní ode dne konce lhůty pro podání
nabídek.

26. POSOUZENÍ NABÍDEK
26.1.

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,
z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm.
d) zákona. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích
podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky.
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26.2.

Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem
bude vyřazena. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení
nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.

26.3.

Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být
ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; o tom je každý přizvaný poradce
povinen učinit prohlášení podle § 74 odst. 7 zákona.

26.4.

Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.
V žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč
vysvětlit. Komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li komise
lhůtu delší. Komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat
uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Komise doručí
uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

26.5.

Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena,
vyloučí zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

27. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
podle § 78 odst. 1) písm. a) zákona s jednotlivými dílčími hodnotícími kritérii.
Zadavatel stanovuje váhu jednotlivých dílčích kritérií analogicky dle § 78 odst. 5 zákona takto:
a) Hodnotící kritérium č. 1 Nabídková cena celkem včetně DPH … … váha 70 %
Hodnocena bude celková nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky dle
čl. III. analogicky v souladu s § 79 odst. 2 zákona;
b) Hodnotící kritérium č. 2 Akreditace podle ČSN 17025
… … váha 15 %
Hodnoceno bude, zdali uchazečem předložená nabídka obsahuje monitoring imisí
pomocí organizace, která je pro daná měření akreditována podle ČSN 17025 a rozsah
měření imisí pomocí akreditované laboratoře;
c) Hodnotící kritérium č. 3 Zhodnocení návrhu realizace projektu … … váha 15 %
Nečíselné kritérium, ve kterém bude nejlépe hodnocena nabídka s nejlepší kvalitou
předloženého návrhu zpracování celého projektu z komplexního pohledu. Hodnocena
bude uchazečem předložená příprava návrhu projektu v souladu s předmětem plnění
zakázky. Uchazeč podrobně popíše přístup k plnění předmětu veřejné zakázky.
Preferovány budou nabídky s přehlednou strukturou vyhodnocení věcné realizace plnění
projektu, úroveň podrobnosti a úplnosti výstupů. Lépe bude posouzena zejména úroveň
a kvalita návrhu řešení z hlediska komplexnosti a propracovanosti, proveditelnost
a realizace návrhu řešení s ohledem na cíl projektu s respektováním požadovaných
výsledků apod. Lépe bude hodnocena nabídka, která prokáže hlubší odbornou znalost
problematiky, která je předmětem této zakázky. Budou preferovány nabídky obsahující
podrobnější popis vyhodnocení provedeného monitoringu a přínosů SC 2.1 v rámci celé
ČR, přehlednější strukturu poskytnutých dat (sofistikovaná SW aplikace s prezentací
a vyhodnocením naměřených hodnot).
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Z popisu musí být zřejmé, že má uchazeč jasnou představu o řešení jednotlivých aktivit
a úkolů. Lépe bude hodnocena nabídka, jejíž navržený způsob řešení realizace
předmětu veřejné zakázky bude nejlépe vyhovovat dosažení cílů, zájmů a potřeb
zadavatele, dostatečně prokáže logickou provázanost celkového vypracování, stejně tak
jako míru součinnosti se zadavatelem, resp. s pořizovatelem a předkladatelem
koncepce.
27.1.

Způsob hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria ad a):
Číselné dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena v Kč včetně DPH“
bude hodnoceno dle následujícího vzorce:
100×

nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší cena, hodnota)
×váha hodnotícího kritéria
cena (hodnota) hodnocené nabídky

Hodnocení nabídek bude probíhat tak, že hodnotící komise seřadí nabídky podle
výše celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou bude
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH. Nabídce s nejnižší
nabídkovou cenou bude přiřazeno 100 bodů. Každé další nabídce bude přiděleno
tolik bodů, kolik odpovídá poměru nabídkové ceny nabídky s nejnižší nabídkovou
cenou a nabídkové ceny hodnocené nabídky. Získaný počet bodů pak bude
vynásoben vahou dílčího hodnotícího kritéria.
27.2.

Způsob hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria ad b):
Nečíselné dílčí hodnotící kritérium „Akreditace podle ČSN 17025“, ve kterém
bude hodnoceno, zdali uchazečem předložená nabídka obsahuje kopii potvrzení pro
monitoring imisí pomocí organizace, která je pro daná měření akreditována podle
ČSN 17025.

Hodnotící komise udělí nabídkám v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria body dle
následující bodové stupnice:
Splňuje

100 bodů

Nesplňuje

0 bodů

Způsob hodnocení:
Hodnotící komise přidělí nabídce v rámci dílčího hodnotícího kritéria ad b) takový počet bodů,
který bude odpovídat bodové stupnici. Získaný počet bodů pak bude vynásoben vahou dílčího
hodnotícího kritéria.

27.3.

Způsob hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria ad c):

Hodnotící komise udělí nabídkám v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria body dle
následující bodové stupnice:
Vynikající

100 bodů

Velmi dobré

75 bodů

Uspokojivé

50 bodů
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Spíše neuspokojivé

25 bodů

Neuspokojivé

0 bodů

Vysvětlení k bodové stupnici:
Vynikající – konkrétní srozumitelný návrh řešení v souladu s požadavky ZD, případně
požadavky vhodně rozšiřující. Řešení je popsáno detailně. Po prostudování nabídky lze také
odpovědět na všechny body popsané v ZD. Hodnotící komise tak získala jasnou představu o
způsobu řešení veřejné zakázky.
Velmi dobré – konkrétní srozumitelný návrh řešení v souladu s požadavky ZD, případně
požadavky vhodně rozšiřující. Řešení je popsáno detailně, avšak úroveň detailu či konkrétnosti
je v některých bodech nízká. Po prostudování nabídky lze také odpovědět na všechny body
popsané v ZD. Hodnotící komise tak získala jasnou představu o způsobu řešení veřejné
zakázky.
Uspokojivé – srozumitelný návrh řešení v souladu s požadavky přílohy ZD. Řešení je popsáno
pouze u některých bodů. Po prostudování nabídky nelze odpovědět na všechny body popsané
v ZD. Hodnotící komise tak získala jasnou představu o způsobu řešení zakázky pouze
v některých jejích částech.
Spíše neuspokojivé – návrh řešení není dostatečně srozumitelný nebo není dostatečně
popsaný tak, aby bylo zřejmé, že dodavatel splní všechny požadavky podle ZD, není možné
odpovědět na některé body uvedené v ZD. Hodnotící komise tak nezískala jasnou představu
o způsobu řešení.
Neuspokojivé – hodnotící komise nezískala žádnou představu o způsobu řešení některých
požadavků dle této ZD.
Způsob hodnocení:
Hodnotící komise přidělí nabídce v rámci dílčího hodnotícího kritéria ad c) takový počet bodů,
který bude odpovídat bodové stupnici. Hodnotící komise náležitě odůvodní, proč byl nabídce
u subjektivního hodnotícího kritéria udělen daný počet bodů. Získaný počet bodů pak bude
vynásoben vahou dílčího hodnotícího kritéria.
Celkový výsledek hodnocení:
Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím byly zadavatelem stanoveny váhy v procentech
uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti. Hodnocení podle bodovací metody
provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích
hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria.
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je označena nabídka, která dosáhla
nejvyšší hodnoty, další nabídky budou seřazeny sestupně.
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28. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY, OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ
UCHAZEČE
28.1.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

28.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
do 5 pracovních dní ode dne rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, na profilu
zadavatele. Stejně tak si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele
rozhodnutí o případném vyloučení jednotlivých uchazečů. V takovém případě
se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o vyloučení uchazeče
z další účasti v zadávacím řízení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům
a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

29. DALŠÍ PODMÍNKY
29.1.

Zadavatel má právo ověřit si údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách
a v případě, že uchazeč uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, tohoto uchazeče
ze zadávacího řízení vyloučit.

29.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění zadávacích podmínek
v průběhu lhůty pro podání nabídek. O všech takových změnách bude všechny
evidované zájemce neprodleně informovat v souladu se zákonem.

29.3.

Zadavatel doporučuje uchazečům využít vzory čestných prohlášení a dalších příloh
předložené zadavatelem. Pokud uchazeč tyto vzory nevyužije, je povinen
ve své nabídce předložit vlastní dokumenty odpovídající rozsahu a znění
požadovanému zadavatelem.

29.4.

Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části plnění, které má v
úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje
všech těchto subdodavatelů v souladu se zákonem (viz také Příloha č. 8 této ZD),
popř. předložit další doklady v souladu se zákonem.

29.5.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen v souladu se zákonem o této
změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

29.6.

Podmínky výslovně neupravené v této zadávací dokumentaci se řídí příslušnými
ustanoveními zákona.
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30. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a dle § 68 odst. 3 písm.
a) – c) zákona
Příloha č. 7: Návrh smlouvy
Příloha č. 8: Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 9: Podrobný popis předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 10: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny

V Praze, dne 8. června 2016

Ing. Jaroslav Michna
ředitel odboru fondů Evropské unie
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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