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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Název veřejné zakázky:

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Adresa sídla:
Korespondenční adresa:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“)
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
00020729
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Zadavatel obdržel dne 12. 9. 2016 žádost o poskytnutí dodatečných informací, na jejímž základě
poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1:
„Jaký formát (strukturu) má prosím mít předložená nabídka a komu se předkládá nebo kam se zasílá?
Specifikace dodavatele (jako například konkrétní určení kvalifikace či vzdělání autorů) je určena
s ohledem na co?“
Odpověď na dotaz č. 1:
Veškeré požadavky na způsob zpracování nabídky, lhůta a místo pro podání nabídek, požadavky na
prokázání splnění kvalifikace dodavatele, jakož i další podstatné informace týkající se veřejné zakázky
a zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci ze dne 6. 9. 2016. Zadávací dokumentace je
uveřejněna a volně ke stažení (včetně všech příloh) na profilu zadavatele v rámci veřejné zakázky
s názvem „Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR“, systémové číslo veřejné zakázky:
P16V00001724
(odkaz
na
profil
zadavatele
a
konkrétní
veřejnou
zakázku
zde:
https://ezak.mzp.cz/contract_display_5701.html).
Uchazeč je povinen v nabídce uvést veškeré skutečnosti požadované zákonem a zadavatelem
v zadávací dokumentaci. Dále je povinen v nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele.
V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je uchazeč povinen připojit
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doklady požadované v čl. 3.7 zadávací dokumentace. Součástí nabídky musí být rovněž seznamy
a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 zákona. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla strukturována následujícím způsobem:
1.

krycí list nabídky;

2.

seznam subdodavatelů;

3.

doklady k prokázání splnění kvalifikace;

4.

seznamy a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 zákona;

5.

podklady pro hodnocení nabídek strukturované dle čl. 5.3 zadávací dokumentace;

6.

vyplněný návrh smlouvy (dle závazného návrhu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace),
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně přílohy č. 1 a přílohy
č. 2 zadávací dokumentace, které budou zároveň přílohami závazného návrhu smlouvy;

7.

případné další dokumenty (např. doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy,
nevyplývá-li tato skutečnost ze zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, aj.).

Nabídka bude předložena v českém jazyce. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
mohou být předloženy též ve slovenském jazyce. Pokud jsou v rámci technických kvalifikačních
předpokladů požadovány certifikáty nebo osvědčení, mohou být tyto předloženy též v anglickém
jazyce. Pokud je v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadován doklad o vzdělání, může
být předložen též v anglickém či latinském jazyce. V ostatních případech je uchazeč povinen připojit
úředně ověřený překlad do českého jazyka.
Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a budou zajištěny proti manipulaci
(např. svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). Nabídka bude
předložena v listinné podobě ve dvojím vyhotovení (jeden originál, jedna prostá kopie) a v elektronické
podobě na elektronickém nosiči dat (CD/DVD/flash disk). Elektronická kopie nabídky musí být totožná
s nabídkou v listinné podobě. V případě zjištění rozdílů mezi listinnou podobou a elektronickou
podobou nabídky je rozhodující listinná podoba nabídky.
Nabídka bude uložena v řádně uzavřené obálce, výrazně označené slovy: „Neotevírat – nabídka
k veřejné zakázce – Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR“, na které bude uvedena kontaktní
adresa uchazeče pro případné zaslání oznámení o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10. 2016 v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat poštou nebo
osobně do podatelny v budově centrálního pracoviště zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4 – Krč, 4. patro, číslo dveří 5.28, a to v úředních hodinách podatelny uveřejněných na
webových stránkách zadavatele (https://www.sfzp.cz/sekce/40/kontakty/).
Požadavky na kvalifikaci dodavatele vychází z předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele vybrat
dodavatele s potřebnou odborností pro zajištění řádného a kvalitního plnění předmětu veřejné
zakázky.

Miroslava
Tomková
v z. ..................................................................................
Digitálně podepsal Miroslava Tomková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00020729, o=Státní
fond životního prostředí České republiky [IČ
00020729], ou=2995, cn=Miroslava Tomková,
sn=Tomková, givenName=Miroslava,
serialNumber=P464272
Datum: 2016.09.13 16:01:46 +02'00'

Mgr. Lucie Hejnová
ředitelka Odboru právního
SFŽP ČR
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