ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
Veřejná zakázka s názvem:

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby
Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205
Kontaktní osoba:
Mgr. Soňa Kružíková
sona.kruzikova@cizp.cz, telefon: + 420 222 860 337
Informace o zadávací dokumentaci:
Tato zadávací dokumentace obsahuje podmínky k účasti v zadávacím řízení k výše uvedené
nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona.
Zadávací dokumentace je vypracována v souladu se zákonem. Práva, povinnosti či podmínky v této
zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
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1. INFORMACE O ZADAVATELI
Název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Sídlo: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel
Zadavatel ve smyslu zákona: Veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona
Právní forma: Organizační složka státu
Internetová adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html
ID datové schránky: zr5efbb
2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona rozdělena na 6 dílčích částí.
Účastník může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Počet částí, na které podá nabídku, je na volbě účastníka. Na každou část může podat pouze jednu
nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (týká se vždy jen stejné
části veřejné zakázky). Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek
v jedné části samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení (tj. ve stejné
části veřejné zakázky) prokazuje kvalifikaci. Není-li dále stanoveno jinak, platí, že zadávací podmínky
jsou shodné pro všechny dílčí části.
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 38 zákona vyhrazena dodavatelům
zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu svých zaměstnanců:
V souladu s ustanovením § 37 odst. 6 zákona zadavatel konstatuje, že je tato veřejná zakázka
vyhrazena jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních
místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového
počtu svých zaměstnanců.
Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, musí být uvedena v nabídce
společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný přepočtený počet
zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení. Splnění podmínek dle
výše uvedeného odstavce není možné prokázat prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti
v zadávacím řízení prokazuje splnění podmínek dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona každý účastník
zadávacího řízení samostatně.
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3. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel zahajuje v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona zadávací řízení odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle ustanovení § 212 zákona.
Lhůta rozhodná pro zadávací řízení se počítá ode dne zahájení zadávacího řízení.
Předběžné oznámení nebylo zveřejněno.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení:
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku veřejných zakázek: F2017-014827
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-014827
Datum odeslání žádosti k uveřejnění (zahájení zadávacího řízení): 05. 06. 2017
Datum odeslání žádosti k uveřejnění v Úředním věstníku EU: 05. 06. 2017
4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO KLASIFIKACE DLE CPV KÓDŮ


Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově
ředitelství ČIŽP je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění
této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A této zadávací dokumentace.



Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI
Praha je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části
veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1B této zadávací dokumentace.



Předmětem plnění veřejné zakázky v části 3 Poskytování úklidových služeb v budově OI
Plzeň je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části
veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1C této zadávací dokumentace.



Předmětem plnění veřejné zakázky v části 4 Poskytování úklidových služeb v budově OI
Hradec Králové je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění
této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1D této zadávací dokumentace.



Předmětem plnění veřejné zakázky v části 5 Poskytování úklidových služeb v budově OI
Brno je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části
veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1E této zadávací dokumentace.



Předmětem plnění veřejné zakázky v části 6 Poskytování úklidových služeb v budově OI
Havlíčkův Brod je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění
této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1F této zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:
Název:

CPV kód:

Úklidové služby

90910000-9

Úklid kanceláří

90919200-4
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5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

5 426 772,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí:
Část
veřejné
zakázky

Název části veřejné zakázky

Předpokládaná
hodnota části
veřejné zakázky
(v Kč bez DPH)

1.

Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP

2.

Poskytování úklidových služeb v budově OI Praha

960 000,-

3.

Poskytování úklidových služeb v budově OI Plzeň

594 960,-

4.

Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec
Králové

600 000,-

5.

Poskytování úklidových služeb v budově OI Brno

6.

Poskytování úklidových služeb v budově OI Havlíčkův
Brod

1 070 160,-

1 309 090,892 562,-

Předpokládaná hodnota pro každou část veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
Nabídková cena účastníka pro každou část veřejné zakázky nesmí překročit předpokládanou hodnotu
stanovenou pro danou část veřejné zakázky. Nabídková cena, která překročí předpokládanou hodnotu
určité části veřejné zakázky, bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení
pro nedodržení zadávacích podmínek.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je stanovena za 48 měsíců trvání smlouvy.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky byla stanovena podle zákona z hodnoty
obdobných zadavatelem realizovaných plnění za uplynulá účetní období v jednotlivých budovách
ČIŽP.
6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba a místo plnění pro část 1 Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP:
místo

od

do

dle výzvy zadavatele po podpisu a zveřejnění
Na Břehu 267/1a , 190 00

smlouvy v registru smluv podle ustanovení § 6

Praha 9

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů
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na dobu neurčitou

Doba a místo plnění pro část 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Praha:
místo

od

do

dle výzvy zadavatele po podpisu a zveřejnění
Wolkerova 40/11, 160 00

smlouvy v registru smluv podle ustanovení § 6

Praha 6

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve

na dobu neurčitou

znění pozdějších předpisů
Doba a místo plnění pro část 3 Poskytování úklidových služeb v budově OI Plzeň:
místo

od

do

dle výzvy zadavatele po podpisu a zveřejnění
Klatovská tř. 48, 301 22

smlouvy v registru smluv podle ustanovení § 6

Plzeň

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve

na dobu neurčitou

znění pozdějších předpisů
Doba a místo plnění pro část 4 Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec Králové:
místo

od

do

dle výzvy zadavatele po podpisu a zveřejnění
Resslova 1229,

500 02

Hradec Králové

smlouvy v registru smluv podle ustanovení § 6
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve

na dobu neurčitou

znění pozdějších předpisů
Doba a místo plnění pro část 5 Poskytování úklidových služeb v budově OI Brno:
místo

od

do

dle výzvy zadavatele po podpisu a zveřejnění
Lieberzeitova ul. 14, 614 00

smlouvy v registru smluv podle ustanovení § 6

Brno

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve

na dobu neurčitou

znění pozdějších předpisů
Doba a místo plnění pro část 6 Poskytování úklidových služeb v budově OI Havlíčkův Brod:
místo

od

do

dle výzvy zadavatele po podpisu a zveřejnění
Bělohradská 3304, 580 01

smlouvy v registru smluv podle ustanovení § 6

Havlíčkův Brod

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů
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na dobu neurčitou

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy pro každou jednotlivou část
veřejné zakázky (dále jen “závazný návrh smlouvy“), které tvoří přílohy č. 2A – 2F této zadávací
dokumentace. Obchodní a platební podmínky uvedené v závazném návrhu smlouvy jsou pro
účastníka závazné a nemohou být ze strany účastníka žádným způsobem měněny či doplňovány,
výjimku tvoří požadované chybějící údaje, jejichž doplnění zadavatel v závazném návrhu smlouvy
požaduje.
8. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách 1A -1F této
zadávací dokumentace.
9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
9.1 Uvedení nabídkové ceny
Zadavatel požaduje, aby v nabídce účastníka byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu
příslušné části veřejné zakázky, pro niž účastník podává nabídku.
Nabídková cena bude účastníkem sestavena vyplněním závazného formuláře pro zpracování
nabídkové ceny, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Účastník je oprávněn v závazném formuláři pro zpracování nabídkové ceny doplnit pouze žlutě
označená pole. Žádná další pole není účastník oprávněn doplňovat či jakkoli měnit a upravovat.
9.2 Rozsah nabídkové ceny
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky (jako jsou např. režijní náklady, doprava, mzdy, apod.).
9.3 Změna nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících
se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V takovém případě je účastník
oprávněn účtovat sazbu DPH ve výši podle právních předpisů účinných v době vzniku zdanitelného
plnění. Z jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
9.4 Krycí list nabídky
Účastník je povinen uvést do krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace:
➢ název části veřejné zakázky, na níž je nabídka podávána;
➢ své identifikační údaje včetně kontaktní osoby;
➢

nabídkovou cenu v Kč bez DPH a nabídkovou cenu v Kč včetně DPH dle formuláře pro
zpracování nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace;
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➢ identifikační údaje a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.
10. DALŠÍ A JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
Poddodavatelé
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce určil
části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. K prokázání této skutečnosti
slouží seznam poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta není ve smyslu ustanovení § 40 zákona stanovena.
Změna zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu stanovených zadávacích podmínek, a to buď
na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
Náklady dodavatele
Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži
dodavatele.
Ověření informací
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů a dokladů,
poskytnutých účastníkem.
Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle ustanovení § 127 zákona. Pokud
zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok
11. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

11.1 Kvalifikace
Stanovení kvalifikace je pro všechny části veřejné zakázky stejné.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:


základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona, a to doklady dle ustanovení
§ 75 odst. 1 zákona;
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Základní způsobilost splňuje účastník

Způsob prokázání splnění:

zadávacího řízení, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech

před

zahájením

zadávacího

řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin, trestným
činem se rozumí:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. podílnictví,
5. podílnictví z nedbalosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
7.

legalizace

výnosů

z

trestné

činnosti

z

nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním
styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný
odpovídající doklad ne starší 3 měsíců přede
dnem

podání

nabídky;

výpis

z

evidence

Rejstříku trestů účastník zadávacího řízení
doloží v souladu s ustanovení § 74 odst. 2 a 3
zákona.

veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu
a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech
veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu
veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla účastníka zadávacího řízení; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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b)
nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

Potvrzení

příslušného

Písemné

čestné

finančního

prohlášení

úřadu.
účastníka

zadávacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá
splnění

tohoto

kvalifikačního

předpokladu

ve vztahu ke spotřební dani.

c)
nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení,
z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu

d)
nemá v České republice nebo v zemi svého
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

Potvrzení od příslušného pracoviště České
správy sociálního zabezpečení.

státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku,
proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku
dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu například dle zákona č. 21/1992 Sb., o

Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení

bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

písemného čestného prohlášení v případě, že

87/1995

není v obchodním rejstříku zapsán.

Sb.,

družstvech

a

o

spořitelních

některých

a

úvěrních

opatřeních

s

tím

souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve

znění

pozdějších

předpisů,

zákon

č.

363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů, nebo v obdobné
situaci

podle

právního

řádu

země

sídla

účastníka zadávacího řízení


profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona.



Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník
zadávacího řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.



Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník
zadávacího řízení doklady o oprávnění k podnikání. Oprávnění k podnikání se musí vztahovat
na druh živnosti: Ohlašovací volná; předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené
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v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti č. 58 Realitní činnost, správa a
údržba nemovitostí;


technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona v tomto rozsahu: Seznam
významných služeb poskytnutých účastníkem v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení s uvedením jejich objednatele, doby jejich poskytnutí a uvedení ceny.
Zadavatel s ohledem na ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona stanovuje pětiletou dobu, za
kterou je možné doložit prováděné činnosti, jelikož veřejná zakázka se týká oboru, ve kterém
není vypisováno velké množství zakázek. Doba kratší 5 let by mohla způsobit vyloučení
účastníků, kteří jsou jinak plně kvalifikovaní pro plnění zakázky.



Zadavatel stanovuje, že pro splnění tohoto kvalifikačního požadavku musí dodavatel prokázat,
že v posledních 5 letech poskytnul alespoň 2 (dvě) významné služby. Za významnou službu
se považuje poskytování úklidových služeb. Každá z významných služeb musí být ve
finančním objemu minimálně 250.000,- Kč bez DPH. Finančním objemem se rozumí cena bez
DPH zaplacená za poskytované úklidové služby, akceptovaná objednatelem. Každá
z významných služeb musí být realizovaná pro jiného objednatele.

11.2 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Pokud je účastník zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů anebo je certifikovaným
dodavatelem, může kvalifikaci prokazovat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
certifikátem, a to v rozsahu, ve kterém jsou v nich údaje požadované zadavatelem obsaženy
(ustanovení § 226 – 240 zákona).
11.3 Forma dokladů
Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy si
zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo
slovenském jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka. Doklady prokazující základní způsobilost
podle ustanovení § 74 a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
11.4 Možnost nahradit doklady ke kvalifikaci čestným prohlášením
Zadavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel ve své nabídce může
nahradit předložení výše uvedených dokladů ke kvalifikaci čestným prohlášením. V souladu
s ustanovením § 86 odst. 3 zákona si zadavatel před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele
vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v
zadávacím řízení předloženy.
11.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
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kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku) požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:


doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,



doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,



doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona jinou osobou; a



písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto odstavce je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona vztahující
se k takové osobě, musí dokument podle tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.

11.6 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
11.7 Změny v kvalifikaci
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení této
veřejné zakázky ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen tuto změnu zadavateli do pěti (5)
pracovních dnů oznámit a do deseti (10) pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Dále viz. ustanovení § 88 zákona.
12. HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE
12.1 Hodnocení nabídek:
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona,
že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti
12.2 Pravidla a postup pro hodnocení nabídek
V rámci ekonomické výhodnosti nabídek budou nabídky hodnoceny podle hodnotícího kritéria
(ustanovení § 114 odst. 2 věta druhá zákona), kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Vítězem zadávacího řízení, se stane účastník zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou.

11

12.3 Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel uvádí, že nabídky s cenou nižší než 55% předpokládané hodnoty bude považovat
za nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou a bude po účastníkovi požadovat vysvětlení této
nabídkové ceny.
12.4 Shoda nabídkových cen
V případě shodných cen na prvním místě bude proveden výběr nejvýhodnější nabídky losem.
K losování budou přizváni dotčení účastníci.
12.5 Výběr dodavatele
Zadavatel je povinen podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona vybrat k uzavření smlouvy účastníka
zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení nabídek. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být
v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
12.6 Součinnost před podpisem smlouvy
Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku
pro uzavření smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel upozorňuje, že předložení požadovaných dokladů je předpokladem uzavření smlouvy
o dílo ve smyslu ustanovení § 122 odst. 3 písm. c) zákona. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122
odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředloží doklady podle tohoto článku.
12. 7 Další součinnost před podpisem smlouvy
Předložení všech dokladů, prokazujících kvalifikaci, základní a profesní způsobilost v ověřené kopii
nebo originále.
13. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
13.1 Zadavatel požaduje, aby účastník předložil nabídku dle níže uvedeného obsahu nabídky.
13.2 Účastník podá svou nabídku v českém jazyce, k jednotlivým částem veřejné zakázky, jak to
vyžaduje zadávací dokumentace.
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13.3 V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) zákona zadavatel stanoví, že nabídka na plnění
veřejné zakázky se předkládá pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu
zadavatele EZAK https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html,
13.4 Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky, může být dle
ustanovení § 48 odst. 2 zákona vyloučen.
13. 5 V souladu s ustanovením § 107 zákona může jeden dodavatel podat pouze jednu nabídku do
každé části zadávacího řízení, a to jak samostatně, tak společně s jinými dodavateli. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.
14. OBSAH NABÍDKY
Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Potvrzení Úřadu práce České republiky dle bodu č. 2 této zadávací dokumentace
Podepsaný závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 2A – 2F této zadávací dokumentace.
●

Závazný návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
V případě podpisu zástupcem takové osoby bude tato skutečnost v podepsaném dokumentu
výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující
k zastupování účastníka s uvedením rozsahu jeho oprávnění. Tato plná moc musí být
předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

●

Účastník

v závazném

návrhu

smlouvy

doplní

pouze

požadované

chybějící

údaje

a závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka učiní
součástí nabídky. Závazný návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám a obsahu nabídky účastníka.
●

K závaznému návrhu smlouvy budou přiloženy všechny jeho přílohy v něm uvedené.

Doklady prokazující kvalifikaci;
● Účastník předloží dle bodu č. 11 této zadávací dokumentace doklady prokazující jeho
kvalifikaci.
Ostatní dokumenty požadované zadavatelem
●

Účastník předloží dle bodu č. 9 této zadávací dokumentace vyplněný Závazný formulář pro
zpracování nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

●

Účastník předloží dle bodu č. 10 této zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, jehož
vzor tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky
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15. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatelé jsou oprávněni podávat písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to
v souladu s ustanovením § 98 zákona. Zadavatel vyzývá účastníky, aby tak činili prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK.
Pokud dodavatel požádá o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel odešle odpověď žadateli
a zároveň uveřejní znění dotazu (bez identifikace dodavatele, který ho podal) a odpověď na něj na
Profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona.
16. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne


pro část 1 veřejné zakázky dne 13. 06. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Na Břehu 267/1a ,
190 00 Praha 9



pro část 2 veřejné zakázky dne 13. 06. 2017 od 13: 00 hodin na adrese: Wolkerova 40/11,
160 00 Praha 6



pro část 3 veřejné zakázky dne 14. 06. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Klatovská tř. 48,
301 22 Plzeň



pro část 4 veřejné zakázky dne 15. 06. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové



pro část 5 veřejné zakázky dne 16. 06. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Lieberzeitova ul. 14,
614 00 Brno



pro část 6 veřejné zakázky dne 19. 06. 2017 od 10:00 hodin na adrese: Bělohradská 3304,
580 01 Havlíčkův Brod

17. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel výslovně uvádí, že nabídky mohou být podány pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html, kde bude rovněž
zveřejněna kompletní zadávací dokumentace.
Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky odděleně.
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 10. 07. 2017

Hodina: 09:00

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník.
18. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Elektronické otevírání nabídek se uskuteční v souladu s ustanovením § 109 zákona bez přítomnosti
dodavatelů dne 10. 07. 2017 od 09: 00 hod.
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19. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY
V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona musí písemná komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem probíhat elektronicky. Zadavatel vyzývá všechny účastníky, aby pro doručování všech
písemností zadavateli využívali elektronického nástroje EZAK, a to i v případech, kdy povinnost
provedení úkonu nebo doručení písemnosti prostřednictvím elektronického nástroje zadavatel
nestanoví.
20. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky (s výjimkou požadavků zadavatele na formální podobu nabídky, které mají
doporučující charakter). Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat beze zbytku
zadávací podmínky, může být dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona vyloučen.
21. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1A – Specifikace předmětu části 1 veřejné zakázky
Příloha č. 1B – Specifikace předmětu části 2 veřejné zakázky
Příloha č. 1C – Specifikace předmětu části 3 veřejné zakázky
Příloha č. 1D – Specifikace předmětu části 4 veřejné zakázky
Příloha č. 1E – Specifikace předmětu části 5 veřejné zakázky
Příloha č. 1F – Specifikace předmětu části 6 veřejné zakázky
Příloha č. 2A – Závazný návrh smlouvy pro část 1 veřejné zakázky
Příloha č. 2B – Závazný návrh smlouvy pro část 2 veřejné zakázky
Příloha č. 2C – Závazný návrh smlouvy pro část 3 veřejné zakázky
Příloha č. 2D – Závazný návrh smlouvy pro část 4 veřejné zakázky
Příloha č. 2E – Závazný návrh smlouvy pro část 5 veřejné zakázky
Příloha č. 2F – Závazný návrh smlouvy pro část 6 veřejné zakázky
Příloha č. 3 – Závazný formulář pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne

Ing. Ph.D. Erik Geuss

Digitálně podepsal Ing. Ph.D. Erik Geuss
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ou=10646, cn=Ing. Ph.D. Erik Geuss, sn=Geuss, givenName=Erik,
serialNumber=P481940, title=Ředitel ČIŽP
Datum: 2017.06.07 09:27:48 +02'00'
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Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel
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