ODESÍLATEL:
Ing. Jaroslav Michna
ředitel odboru fondů Evropské unie
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

16. června 2016
39794/ENV/16
Marcela Štrobichová
267 122 549

Aktualizované znění dle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1
Věc:

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou
zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Veřejný zadavatel, kterým je Česká republika – Ministerstvo životního prostředí (dále
„Zadavatel“), tímto vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického
cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí“ (dále „Veřejná zakázka“), která je
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

1. Identifikační údaje Zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
IČO: 00164801

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
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Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší
Tel.:
+420 267 122 621
Fax:
+420 267 126 621
Email:
Libor.Cieslar@mzp.cz

2. Název Veřejné zakázky:
„Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního
prostředí“

3. Informace o druhu a předmětu Veřejné zakázky:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 38 Zákona.
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 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.
Rozsah služeb poskytovaných v rámci Veřejné zakázky je detailně popsán v Zadávací dokumentaci.

4. Klasifikace předmětu Veřejné zakázky (CPV) dle § 47 Zákona
90700000-4
90730000-3
90731000-0
90731400-4

Environmentální služby,
Sledování, monitorování znečištění a obnova,
Služby související se znečišťováním ovzduší,
Monitorování a měření znečištění ovzduší.

5. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je připojena k této výzvě.
Kompletní Zadávací dokumentace je rovněž uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým
přístupem na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html.
O poskytnutí Zadávací dokumentace je dále možno požádat v souladu s § 48 Zákona.
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6. Lhůta a místo podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. července 2016 v 10:00 hod.
Nabídky lze podávat doporučeně poštou, kurýrem nebo osobně na podatelnu v sídle Zadavatele
(viz záhlaví této výzvy) v pracovních dnech v úředních hodinách podatelny. Poslední den lhůty
pro podání nabídek lze nabídku podat pouze do 10:00 hod.
Za rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou Zadavatele.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky elektronickými prostředky. Nabídky mohou být podány pouze
v listinné podobě.
Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude neotevřena. Zadavatel
si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace podle § 62 Zákona:
Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 62 Zákona jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

8. Údaje o hodnotících kritériích:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) Zákona.
Další informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Veškeré další údaje, podrobnosti a požadavky Zadavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci
a jejích přílohách, která je uveřejněna a zpřístupněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem
na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html.

S pozdravem

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