PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Jednající:
2.

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801
Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů Evropské unie

Název veřejné zakázky

„Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu
Životního prostředí“
3.

Id veřejné zakázky na profilu zadavatele

Tato podlimitní veřejná zakázka má na profilu zadavatele E-ZAK id P16V00001073.
4.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je sledování a vyhodnocení kvality ovzduší ve vybraných
sídlech. Měření imisí dotčených znečišťujících látek 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.
5.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

2.364.400,- Kč včetně DPH
6.

Zvolený druh zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Tato podlimitní veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“).
7.

Identifikační údaje vybraného uchazeče o veřejnou zakázku, odůvodnění
výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být
plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraným uchazečem pro plnění veřejné zakázky se stal Český hydrometeorologický ústav
se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4, IČO: 00020699.
Na základě zvoleného způsobu hodnocení dle základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona hodnotící komise vyhodnotila jako
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nejvhodnější nabídku č. 1. Zadavatel se s doporučením hodnotící komise ztotožnil a rozhodl
o výběru nabídky č. 1.
Číslo
nabídky

Bodový zisk v rámci dílčích
hodnotících kritérií ad a), ad b)
a ad c) po zvážení

Celkový počet
bodů

Výsledné pořadí
nabídek

1.

70 + 15 + 11,25

96,25

1.

2.

62 + 15 + 11,25

88,25

2.

Dílo bude podílem v 33 % a v částce 780.000,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto
subdodavatelů:

Číslo

Identifikační údaje
subdodavatele

1

ENVItech Bohemia s.r.o.,
Ovocná 1021/34, 161 00
Praha 6, IČO: 47119209, DIČ
CZ47119209

Manuální odběry prašného aerosolu frakcí
PM10, PM2,5 pro následné gravimetrické
stanovení koncentrací a analýzy PAH a TK na
3 lokalitách, podíl v 24,5 %, podíl v 580.000,Kč bez DPH.
Manuální odběry prašného aerosolu frakcí
Zdravotní ústav se sídlem v
PM10, PM2,5 pro následné gravimetrické
Ostravě, Partyzánské náměstí
stanovení koncentrací a analýzy PAH a TK na
7, 702 00 Ostrava, IČO:
1 lokalitě, podíl v 8,5 %, podíl v 200.000,- Kč
71009396, DIČ CZ71009396
bez DPH.

2

Identifikační údaje uchazečů o veřejnou zakázku a jejich nabídkové ceny

8.

Číslo
nabídky

9.

Popis části díla, které bude plnit
subdodavatel, včetně uvedení podílu
z celého Díla v % i částce v Kč bez DPH

Jméno a sídlo uchazeče

IČO
uchazeče

Nabídková cena
(v Kč včetně DPH)

1.

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

00020699

2.364.400,-

2.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno

44994575

2.649.900,-

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců,
jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti

–
10.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení
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–
11.

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

–
12.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

–

V Praze, dne 2. září 2016

Ing. Jaroslav Michna
ředitel odboru fondů Evropské unie
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