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1

PŘEDMĚT SMLOUVY A OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smluv podle § 10 zákona mezi zadavatelem a
dodavateli na dobu určitou, jejichž předmětem bude provádění kontrol správnosti sledování a
měření objemu vypouštěných odpadních vod (dále jen „kontrola“), podle § 92 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vodách“) a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního
prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále
jen „vyhláška MŽP“), nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění
odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných
odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“) a v souladu s podmínkami autorizace
měřící skupiny dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o metrologii“).

1.2

Předmět veřejné zakázky bude realizován tak, že vybraný dodavatel bude způsobem, v
počtech, na místech a v časech určených zadavatelem na základě návrhu místně příslušných
Oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí (dále jen „OI ČIŽP“) a to zejména
dle čtvrtletních plánů, provádět následující činnosti (souhrnně označované jako kontrola):
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1.2.1 provádění kontrolních měření na stabilních měřících systémech v jednom měrném profilu
a jednorázová týdenní kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj);
1.2.2 ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných
odpadních vod;
1.2.3 vydání protokolu o kontrole na základě úředního měření provedeného podle zákona o
metrologii.
Typy prováděných měření

1.3

1.3.1

typ A – kontrola stabilně umístěného měřicího systému v jednom měrném profilu a

1.3.2

typ B – jednorázové kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj).

1.3.3

Měření typu A se provádí, je-li instalováno měřidlo nebo měřicí systém.

Při kontrole se provede:
•
kontrola správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, která
zahrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku
vypouštěných odpadních vod.
•
vyhotovení protokolu o kontrole na základě úředního měření provedeného
podle zákona o metrologii, kde je výslovně uvedeno, zda měřící systém měří v
povolené odchylce do ± 10 % od hodnot zjištěných měřící skupinou, či nikoliv.
1.3.4

Měření typu B se provádí, v případech, kdy není instalováno měřidlo nebo měřicí
systém splňující podmínky uvedené v § 4 odst. 3 nař. vl. Objem odpadních vod se
stanoví na základě jednorázového měření trvajícího 1 týden. Roční objem
vypouštěných odpadních vod se vypočte jako součin naměřeného objemu za dané
časové období a počtu časových období za rok. Jednorázová měření se provedou při
průměrných podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených při
dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo bezprostředně po nich. Pokud nelze
měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, lze určit roční
množství znečištění u výpustí nebo zdroje znečištění teoretickým výpočtem.

1.4

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy, který tvoří
přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

1.5

Doba a místo plnění:
1.5.1

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je ode dne uzavření smlouvy (01. 05.
2015) do 31. 04. 2018, popř. do vyčerpání částky dle bodu 1.6 této zadávací
dokumentace.

1.5.2

Místem plnění zakázky je celé území České republiky.

1.6

Předmět zakázky dle klasifikace CPV: 90733100-5 (Monitorování a kontrola znečištění
povrchové vody).

1.7

Předpokládaná hodnota zakázky činí 2.400.000 Kč bez DPH. Zakázka je dělena na 10 částí
v souladu s § 98 zákona, a to dle místní působnosti OI ČIŽP. Uchazeči jsou oprávněni podat
nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
1.7.1

OI PRAHA, WOLKEROVA 40/11, 160 00 PRAHA 6
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Kontroly budou prováděny na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 432.000 Kč bez DPH.
1.7.2

OI ČESKÉ BUDĚJOVICE, U VÝSTAVIŠTĚ 16, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kontroly budou prováděny na území Jihočeského kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 216.000 Kč bez DPH.

1.7.3

OI PLZEŇ, KLATOVSKÁ TŘ. 48, 301 22 PLZEŇ
Kontroly budou prováděny na území Plzeňského kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 144.000 Kč bez DPH.

1.7.4

OI ÚSTÍ NAD LABEM, VÝSTUPNÍ 1644, 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
Kontroly budou prováděny na území Ústeckého a Karlovarského kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 288.000 Kč bez DPH.

1.7.5

OI HRADEC KRÁLOVÉ, RESSLOVA 1229, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Kontroly budou prováděny na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 336.000 Kč bez DPH.

1.7.6

OI HAVLÍČKŮV BROD, BĚLOHRADSKÁ 3304, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD
Kontroly budou prováděny na území Kraje Vysočina.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 168.000 Kč bez DPH.

1.7.7

OI BRNO, LIEBERZEITOVA 14, 614 00 BRNO
Kontroly budou prováděny na území Jihomoravského a Zlínského kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 336.000 Kč bez DPH.

1.7.8

OI OLOMOUC, TOVÁRNÍ 41, 772 11 OLOMOUC
Kontroly budou prováděny na území Olomouckého kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 168.000 Kč bez DPH.

1.7.9

OI OSTRAVA, VALCHAŘSKÁ 15, 702 00 OSTRAVA
Kontroly budou prováděny na území Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 216.000 Kč bez DPH.

1.7.10 OI LIBEREC, TŘÍDA 1. MÁJE 858/26, 460 01 LIBEREC
Kontroly budou prováděny na území Libereckého kraje.
Vzhledem k počtu ČOV nacházejících se v působnosti tohoto oblastního inspektorátu
se předpokládá rozsah prací ve výši 96.000 Kč bez DPH.
1.8

Celková smluvní částka pro předmětný OI se poměrně dělí do čtyř kalendářních let, tj. celkem
36 měsíců jak je uvedeno níže.
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1.9

KALENDÁŘNÍ
ROK

POČET
MĚSÍCŮ

POMĚR CELKOVÉ
SMLUVNÍ ČÁSTKY V %

2015

8

22 %

2016

12

33 %

2017

12

33 %

2018

4

12 %

CELÉ
OBDOBÍ

36

100 %

Předmět zakázky bude hrazen z rozpočtu zadavatele.

1.10 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
2

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

2.1

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle
ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k).

2.2

Dle § 53 odst. 3 zákona dodavatel prokazuje:
2.1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a
b) předložením výpisu z Rejstříku trestů
2.1.2. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f)
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení,
2.1.3. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h)
předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce,
2.1.4. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c),
d), e), g), i), j)k) formou čestného prohlášení.
Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90
kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

2.3

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a),
b) a d) zákona předložením následujících listin:
2.3.1

splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm. a) zákona –
předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením
výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán),

2.3.2

splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm. b) zákona –
předložením výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající celý předmět smlouvy,

2.3.3

splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm. d) zákona –
uchazeč musí splňovat požadavky vyplývající z ustanovení § 92 vodního zákona, tj.
musí předložit autorizaci k výkonu úředního měření průtoku vydanou v souladu se
zákonem o metrologii, a to včetně podmínek autorizace a dále musí uchazeč doložit
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čestné prohlášení, že se jedná o měřící skupinu, která je v seznamu měřících skupin
pravidelně zveřejňovaných ve věstníku MŽP, s případným odkazem na konkrétní číslo.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
2.4

Uchazeč může k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložit výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§125 – 132 zákona),
který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1,
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona.

2.5

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, a údaje v něm
uvedené musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát
dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve
smyslu § 140 odst. 1 zákona.

2.6

Zadavatel požaduje čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

2.7

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
v rozsahu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona, tj. předložení odborné kvalifikace osob, které se
budou podílet na realizace veřejné zakázky. Dodavatel k prokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů předloží:
-

2.8

Certifikát o odborné způsobilosti pro výkon úředního měřiče u všech osob, které budou
provádět kontrolu vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v prosté kopii.
Vítězný uchazeč může být vyzván k doplnění všech listin v originále nebo ověřené kopii ve
smyslu § 57 odst. 1 zákona.
2.9

V souladu s ustanovení § 54 odst. 1 zákona, pokud není dodavatel schopen prokázat
splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b)
a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm.
j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a).

2.10 Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či
doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je
povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.
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3

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1

Uchazeč je povinen ke každé jednotlivé části veřejné zakázky, na níž bude předkládat nabídku,
předložit na samostatném listě kalkulaci nabídkové ceny pro danou část veřejné zakázky.
Pokud například uchazeč hodlá předložit nabídku na celou veřejnou zakázku (všechny její
části), musí předložit 10x kalkulaci nabídkové ceny pro každou jednotlivou část veřejné zakázky
zvlášť.

3.2

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce v závazném vzoru kalkulace nabídkové ceny, která
je přílohou č. 4 a v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 5 této zadávací
dokumentace, uvedl:
3.2.1

Nabídková cena za kontrolu (měření) typu „A“;

3.2.2

Nabídková cena za kontrolu (měření) typu „B“;

3.3

Ceny budou uvedeny jako částka bez DPH, částka DPH a částka včetně DPH. Uchazeči
nabídnutá cena bude závazná (nejvýše přípustná) po celou dobu trvání smlouvy a bude
zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s celým předmětem zakázky ve vztahu ke každé
kontrole, s výjimkou změny příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

3.4

Pokud přepočtená nabídková cena v souladu s čl. 5 této zadávací dokumentace uvedená v
nabídce uchazeče nebude odpovídat nabídkovým cenám, uvedeným uchazečem v kalkulaci
nabídkové ceny či v návrhu smlouvy, bude taková nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude
vyloučen ze zadávacího řízení.

3.5

Zadavatel pro úplnost upozorňuje, že přepočtená nabídková cena uvedená v kalkulaci bude
založena na předpokládaném zastoupení jednotlivých typů kontrol s tím, že skutečný počet
kontrol může být (v souladu s obchodními podmínkami této veřejné zakázky) odlišný. Celková
výše úplaty (ceny), kterou bude zadavatel uchazeči hradit, proto bude určena součtem součinů
závazných jednotkových cen a počtu skutečně provedených jednotlivých typů kontrol.

4

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

4.1

Dodavatel je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona.

4.2

Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh
smlouvy včetně závazného ceníku, a to ke každé části veřejné zakázky zvlášť, s tím, že
a) Uchazeč není oprávněn v závazném vzoru smlouvy měnit žádná ustanovení.
b) Uchazeč je povinen vyplnit ta ustanovení závazného vzoru smlouvy, která jsou označena
jako „vyplní uchazeč“ a jsou popř. vyznačeny žlutě. Jedná se o následující ustanovení vzoru
smlouvy:
• identifikace uchazeče
• adresa pro doručování a kontaktní údaje technických zástupců
• ceny předmětu smlouvy
• aj. žlutě vyznačené položky

4.3

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
4.3.1

krycí list nabídky (dle vzoru),

4.3.2

prohlášení, na které části veřejné zakázky uchazeč předkládá nabídku (dle vzoru),

4.3.3

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle vzoru),
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4.3.4

doklady k prokázání splnění kvalifikace, včetně autorizace a certifikátů,

4.3.5

čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona,

4.3.6

seznam a prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona,

4.3.7

kalkulace nabídkové ceny (dle vzoru),

4.3.8

návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče (dle
vzoru),

4.3.9

doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za nebo jménem
uchazeče,

4.3.10 případné další dokumenty.
4.4

Součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele;
b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek;
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

4.5

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány vzestupnou číselnou řadu a
zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem
uchazeče).

4.6

Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jeden originál, jedna prostá
kopie) a na CD/DVD.

4.7

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek do podatelny zadavatele na adrese
Olbrachtova 2006/9, Praha 4, v kc. č. 5.28. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně
uzavřené, výrazně označené obálce „NEOTVÍRAT – Měřící skupiny“, na které bude uvedena
kontaktní adresa uchazeče pro případné zaslání oznámení dle § 71 odst. 6 zákona.

5

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

5.2

Nabídkové ceny budou určeny uchazečem pro každou část veřejné zakázky samostatně.

5.3

Z nabídkových cen (uvedených v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace), pro každou část veřejné
zakázky bude vypočtena tzv. přepočtená nabídková cena a to následujícím způsobem
5.3.1

95 % (předpoklad podílu zastoupení) x jednotková cena za provedení kontroly (měření)
typu „A“ plus

5.3.2

5 % (předpoklad podílu zastoupení) x jednotková cena za provedení kontroly (měření)
typu „B“.

Takto získaná přepočtená nabídková cena bude zadavatelem následně hodnocena.
5.4

Hodnocení nabídek bude probíhat pro každou část veřejné zakázky zvlášť, s tím, že se budou
hodnotit ceny bez DPH.
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5.5

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena ta nabídka, jejíž hodnota
přepočtené nabídkové ceny vypočtena způsobem výše uvedeným, bude nejnižší a následně
bude sestaveno pořadí dalších nabídek od nejnižší po nejvyšší.

6

ČASOVÉ LIMITY

6.1

Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 24. 02. 2015.

6.2

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 03. 2015 v 10:00 hod.

6.3

Otevírání obálek se uskuteční dne 03. 03. 2015 v 10:15 hod. v budově pracoviště zadavatele na
adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4 – Michle, 140 00.

6.4

Zadávací lhůta trvá 90 dnů.

7

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A NÁMITKY

7.1

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné
žádosti v souladu s ustanovením § 49 zákona. Žádosti o dodatečné informace k zadávací
dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.

7.2

Dodavatel je oprávněn doručit námitky proti těmto zadávacím podmínkám do 5 dnů ode dne
skončení lhůty pro podání nabídek.

7.3

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná.

8

PRÁVA ZADAVATELE

8.1

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si řádně obdržené nabídky.

8.2

Zadavatel nebude hradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Prohlášení, na které části veřejné zakázky uchazeč předkládá nabídku
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 4 – Kalkulace nabídkové ceny
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy

.......................................................................
Ing. Petr Valdman
ředitel SFŽP ČR
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