ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejný zadavatel
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),

s názvem

„Generální dozor objednatele“
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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Josef Dohnal, samostatné oddělení veřejných zakázek,
tel.: +420 267 122 551, email: Josef.Dohnal@mzp.cz
2

ÚČEL, PŘEDMĚT A POSTUP REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1
Účel veřejné zakázky
Účelem této veřejné zakázky je zajištění zákonné povinnosti zadavatele (řádného plnění
svěřených úkolů) stanovených v § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále též „horní zákon“), tedy zajišťování nebo
likvidace starých důlních děl (dále též „SDD“) a opuštěných průzkumných důlních děl (dále
též „OPDD“) včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem.
Jedná se o provádění generálního dozoru objednatele při zajišťování nebo likvidaci SDD
a OPDD. Vlastní realizace zajišťování nebo likvidace SDD a OPDD bude prováděna
vybraným zhotovitelem zabezpečovacích prací (dále jen „Zabezpečovatel“) na základě
samostatného zadávacího řízení s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl
a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ (evidenční číslo ve Věstníku veřejných
zakázek: 403552). Zadavatelem a objednatelem je Ministerstvo životního prostředí.
Vybraný uchazeč na základě této veřejné zakázky se nesmí přímo ani subdodavatelsky
podílet v žádné části na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace
starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ (evidenční číslo
ve Věstníku veřejných zakázek: 403552). Tento požadavek zadavatele slouží k odstranění
rizika střetu zájmů.
2.2
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky na provádění generálního dozoru objednatele je zejména:
a) posouzení plánů zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl
a opuštěných průzkumných důlních děl (dále jen „Plán“)1,
b) výkon generálního dozoru objednatele při realizaci zajišťování nebo likvidaci případně
průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl zejména
s ohledem na rozsah navrhovaných opatření v kontextu s bezpečnostními aspekty,
c) kontrola dodržování souladu projektové dokumentace se skutečností, časovým
harmonogramem, rozpočtem, plnění díla v souladu s uzavřenou Prováděcí smlouvou
s vybranými Zabezpečovateli,
d) sledování kvality prováděných prací, používaných materiálů a technologických postupů,
faktur, soupisu provedených prací,
e) účast a organizování na odevzdání a převzetí stavby nebo její části a následná kontrola
odstraňování případných vad a nedodělků ze strany Zabezpečovatelů.

1

Pojmem Plán, respektive projektová dokumentace, se rozumí rovněž plán postupu prací u postupu realizace dílčí
veřejné zakázky v případě havárií vyžadujících neodkladné řešení (viz bod 2.4 zadávací dokumentace).
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Dále generální dozor objednatele zajišťuje komplexní výkon dozoru, tj. činnosti nutné
pro řádné a kvalitní provedení prací realizovaných na základě veřejné zakázky s názvem
„Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015
- 2019“ včetně následujících činností:
a) posouzení předložených Plánů a plánů postupu prací,
b) dozor pro zajištění souladu provádění prací realizovaných v rámci dílčích veřejných
zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních
děl a opuštěných průzkumných důlních děl“ (dále jen „Zakázka“) s příslušnými
podmínkami (smlouvou a prováděcí smlouvou, rozhodnutím příslušného báňského
úřadu, projektovou dokumentací včetně jejich změn, dalších dokladů, technických
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních
a samosprávných orgánů),
c) kontrola kvality a rozsahu veškerých prací prováděných při realizaci Zakázky a dodržení
souladu těchto prací s projektovou dokumentací,
d) vyžadování a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých
při realizaci Zakázky, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují
kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.),
e) kontrola dodržování harmonogramu realizace Zakázky, v případě skluzu vyžadování
okamžité nápravy a navržení nápravných opatření,
f) kontrola částí plnění Zakázky, které budou následně zakryty, případně budou
v budoucnu nepřístupné,
g) svolávání a vedení kontrolních dnů Zakázky v potřebných intervalech,
h) spolupráce se Zabezpečovatelem při realizaci Zakázky v případě nutných změn
projektu,
i) zápis všech nedostatků zjištěných při realizaci Zakázky do provozního deníku a kontrola
vedení provozního deníku,
j) zastupování zadavatele při jednáních vedených v souvislosti s realizací Zakázky,
k) trvalé a neodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech
u probíhající Zakázky,
l) doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci Zakázky
a při provádění Zakázky a vyžadování jejich odstranění,
m) účast na ověřovacím měření prováděném Zabezpečovateli a na zkouškách funkčnosti
zařízení instalovaných v SDD a OPDD nebo v souvislosti s ním,
n) kontrola odstraňování vad a nedodělků při realizaci Zakázky,
o) projednávání a spolupráce při zajišťování případných změn projektové dokumentace
(např. rozhodnutím příslušného obvodního báňského úřadu) a s tím souvisejících
dokladů,
p) účast na přejímacím řízení Zakázky v rámci konečného předání, zejména:
- soustředění potřebných listinných dokladů od Zabezpečovatele (revizní zprávy,
atesty, protokoly, atd.),
- sestavení soupisu veškerých vad, nedodělků a změn průzkumu, zajištění nebo
likvidace SDD a OPDD před a po konečném předání,
- sestavení protokolu o konečném předání,
- kontrola zpracování dokladu o předání a převzetí objektu nebo pozemku majitelem
po ukončení prací,
q) předkládání dílčích a závěrečných zpráv o průběhu plnění veřejné zakázky s názvem
„Generální dozor objednatele“.
2.3
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Hlavní kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
71700000-5 - Monitorování a kontrola.
Další kódy předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací,
71315400-3 - Stavební dozor.
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2.4
Postup realizace veřejné zakázky
Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení bude uzavřena smlouva o výkonu generálního
dozoru s vybraným uchazečem dle ustanovení § 82 ZVZ. Na základě uzavřené smlouvy bude
zadavatel vyzývat vybraného uchazeče k poskytnutí plnění prostřednictvím kontrolních dnů
(dále jen „KD“), případně e-mailem.
Standardizovaný postup při zajišťování nebo likvidaci SDD a OPDD včetně jejich následků,
která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, bude probíhat následně:
a) Oznámení nezabezpečeného důlního díla ohrožujícího zákonem chráněný obecný
zájem externím subjektem (majitel pozemku, obec, fyzická osoba,…) Ministerstvu
životního prostředí (dále též „MŽP“).
b) Šetření České geologické služby, zda se skutečně jedná o SDD či OPDD.
c) MŽP vyzve Zabezpečovatele k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy
(předmětem Prováděcí smlouvy je i zpracování plánů zajištění a likvidace, případně
průzkum SDD a OPDD (dále též „Plán“) podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb.,
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška o povolování hornické činnosti“), a v souladu s vyhláškou
o hornické činnosti a vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních
důlních děl, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o bezpečnostních
požadavcích“), zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr dle cenové soustavy ÚRS2, vypořádání střetu zájmů) postupem podle § 92 odst.
2 písm. a) ZVZ a následně uzavře s vybraným Zabezpečovatelem jednotlivou Prováděcí
smlouvu na plnění Zakázky.
d) Prvním krokem Zabezpečovatele bude získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků
se vstupem na pozemek a souhlas s realizací prací. V případě nesouhlasu vlastníků
dotčených pozemků se vstupem na pozemek případně nesouhlasem s realizací prací
Zabezpečovatel bezodkladně informuje MŽP a zastavuje práce na zpracování Plánu.
e) MŽP vyzve generální dozor objednatele k zahájení prací, jejichž součástí je i komplexní
posouzení předloženého Plánu a vypracování stanoviska. V případě negativního
stanoviska vrátí generální dozor objednatele Plán Zabezpečovateli k přepracování.
f) Po schválení Plánu ze strany generálního dozoru objednatele předloží Zabezpečovatel
Plán MŽP. V případě negativního stanoviska vrátí MŽP Plán Zabezpečovateli
k přepracování. Po schválení Plánu ze strany MŽP Zabezpečovatel předloží žádost
o povolení hornické činnosti na příslušný báňský úřad a následně realizuje plnění
předmětu Zakázky. O schválení Plánu Ministerstvem životního prostředí bude sepsán
Zápis o předání a schválení plánu zajištění a likvidace, případně průzkumu starých
důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl, jehož součástí bude schválená cena
Prováděcí smlouvy.
g) Generální dozor objednatele provádí kontrolní činnost při provádění prací na zajišťování
nebo likvidaci SDD a OPDD.
h) Po ukončení prací předloží Zabezpečovatel MŽP závěrečnou zprávu o zabezpečení
SDD nebo OPDD schválenou generálním dozorem objednatele (vzor je zveřejněn
na internetové stránce MŽP).
V případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek, případně
nesouhlasem s realizací prací zůstává Prováděcí smlouva nebo její část nenaplněna.
Zabezpečovateli bude vyplacen pouze honorář za provedené a prokazatelné práce stanovený
na základě hodinové sazby 450,- Kč bez DPH.
2

http://www.urspraha.cz ÚRS – původně Ústav racionalizace ve stavebnictví. V současné době ucelený systém
informací, metodických návodů a postupů stanovení ceny díla. Informace jsou integrovány do strukturované
multimediální databáze - obsahující cca 170 tisíc položek.
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Při předložení Plánu MŽP postupem podle bodu 2.4 písmeno f) této ZD bude součástí Plánu
rovněž:
a) souhlas vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek a souhlas s realizací
prací a dokumentace k vypořádání střetů zájmů včetně stanovisek správců sítí
(stanovisko správců technické infrastruktury);
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rovněž v elektronické
podobě jako dokument MS Excel verze 2003, nebo vyšší) dle ceníku ÚRS.
Postup realizace zabezpečení SDD nebo OPDD v případě havárií vyžadujících neodkladné
řešení (zahrnuje mimořádné situace, intravilány měst a obcí, komunikace, vedení vysokého
napětí aj.) bude probíhat následně:
a) MŽP vyzve Zabezpečovatele k předložení návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy
postupem podle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ. Zabezpečovatel obratem předloží
generálnímu dozoru objednatele plán postupu prací, včetně maximální ceny prací, která
je stanovena jako cena obvyklá. Generální dozor objednatele plán postupu prací včetně
ceny posoudí a doporučí jeho schválení, případně přepracování.
b) Po schválení plánu postupu prací ze strany generálního dozoru objednatele předloží
Zabezpečovatel plán postupu prací MŽP. V případě negativního stanoviska vrátí MŽP
plán postupu prací Zabezpečovateli k přepracování. Po schválení plánu postupu prací
MŽP uzavře MŽP s vybraným Zabezpečovatelem Prováděcí smlouvu na plnění
předmětu Zakázky. Zabezpečovatel zahájí neprodleně realizaci prací a podrobně
je zdokumentuje.
c) Generální dozor objednatele provádí kontrolní činnost prováděných prací.
d) Po ukončení prací předloží Zabezpečovatel MŽP závěrečnou zprávu o zabezpečení
SDD nebo OPDD schválenou generálním dozorem objednatele (vzor je zveřejněn
na internetové stránce MŽP).
Postup podle písmena a) bude možno realizovat operativně i zápisem z místního šetření tak,
aby bylo možné zahájit práce na odstranění havárie ihned a předešlo se tím prodlení a havárii
většího rozsahu (v případě havárií vyžadujících bezodkladné řešení).

3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 15 ZVZ.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12,0 mil. Kč bez DPH.

4

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1
Předpokládaná doba plnění
Termín zahájení plnění této veřejné zakázky je podmíněn úspěšným ukončením zadávacího
řízení a zadáním veřejné zakázky na zajišťování nebo likvidaci SDD a OPDD s názvem
„Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015
– 2019“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 403552.
Doba plnění:

4 roky od podpisu smlouvy

4.2
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je území celé České republiky.
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V rámci veřejné zakázky budou služby spadající do předmětu veřejné zakázky realizovány na
území, které spadá do působnosti Obvodního báňského úřadu pro území kraje
Karlovarského, Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, Obvodního báňského
úřadu pro území Hlavního města Praha a kraje Středočeského, Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Libereckého a Vysočina, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého
a Pardubického, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
5

KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle
§ 53 odst. 3 ZVZ,
 splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ,
 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ, a
 splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) a e) ZVZ.

5.1
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ
Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ uchazeč
prokáže způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 ZVZ:
a) písm. a) a b) – předložením kopie výpisu z evidence rejstříku trestů (právnických
a fyzických osob),
b) písm. f) - předložením kopie potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu
ke spotřební dani předložením čestného prohlášení; prohlášení o daňových
nedoplatcích ve vztahu ke spotřební dani doloží i uchazeči, kteří nejsou plátci spotřební
daně,
c) písm. h) - předložení kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce,
d) v ostatních případech (písm. c) až e) a g), j) a k) předložením čestného prohlášení; vzor
čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
5.2
Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, či výpis
z jiné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to konkrétně oprávnění k hornické činnosti
podle § 2 písm. c), g) a § 3 písm. c), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
5.3
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) a e) ZVZ
5.3.1 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ splňuje
uchazeč, který předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem
za poslední 3 roky a níže uvedené přílohy.
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam významných služeb musí zahrnovat cenu, rozsah, dobu a místo poskytnutí služeb
a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
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b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Seznam významných služeb předloží uchazeč v rámci své nabídky ve formě čestného
prohlášení. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
c) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů
Uchazeč k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží seznam významných služeb,
který bude zahrnovat:
 alespoň 3 významné služby obdobného charakteru (tj. realizace kontrolní činnosti
– dozoru investora při zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl, opuštěných
důlních děl nebo starých důlních děl) v souhrnném finančním objemu minimálně
2 mil. Kč bez DPH (v součtu za všechny 3 významné služby), a
 alespoň jedna z těchto služeb musí zahrnovat kontrolu realizace uzavíracího
ohlubňového povalu podle vyhlášky č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl, a
 alespoň jedna z těchto služeb musí zahrnovat kontrolu realizace zajištění nebo
likvidace důlního díla s možným výstupem důlních plynů.
Jedna významná služba může prokazovat splnění více výše uvedených podmínek.
5.3.2

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ splňuje
uchazeč, který předloží seznam vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob
v obdobném postavení, jež budou odpovídat za poskytování příslušných služeb.

a) rozsah a způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu níže uvedených osob
s uvedením jejich jmen, funkcí a délky odborné praxe. Jednou osobou může uchazeč
splňovat zároveň všechny požadavky. Přílohou tohoto seznamu musí být doklad o osvědčení
podle požadavku zadavatele (viz níže).3
b) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů
Uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu těchto osob:
1 osoba - Závodní:
- osvědčení závodní dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění
pozdějších předpisů,
- minimálně 3 roky praxe v oboru.
1 osoba – Báňský projektant:
- osvědčení báňský projektant dle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 298/2005 Sb.,
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti
3

Tento požadavek pak uchazeč musí splňovat po celou dobu realizace veřejné zakázky, přičemž jeho nesplnění
bude důvodem vypovězení smlouvy.
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nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- minimálně 3 roky praxe v oboru.
1 osoba – Soudní znalec:
- jmenování dle ustanovení § 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů,
- pro obor těžba, odvětví těžba nerostů, těžba uhlí, specializace stará důlní díla,
likvidace důlních děl nebo obdobná,
- minimálně 3 roky praxe v oboru.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné
nabídky několika uchazečů
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může uchazeč prokázat kvalifikaci v souladu
s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ.4

5.4

V případě podání společné nabídky několika uchazeči, prokazují tito uchazeči kvalifikaci
podle ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ.5
5.5
Prokázání kvalifikace zahraničním uchazečem
Zahraniční uchazeč prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
5.6
Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Uchazeč prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem
ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních
dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ
a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.

5.7

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.
Zahraniční uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis
ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle
§ 143 ZVZ.
6

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky zadavatele jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy,
jenž tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele,
vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich
doplnění.
V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit návrh
smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

4

V tom případě uchazeči v nabídce dokládají rovněž smlouvu se subdodavatelem atd. Blíže viz ZVZ.
V tom případě uchazeči v nabídce dokládají rovněž listinu o společné a nerozdílné odpovědnosti ve vztahu
k veřejné zakázce atd. Blíže viz ZVZ.
5
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7

TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1
Stanovení technických podmínek
Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanoví.
7.2
Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
8

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena určuje podíl odměny vybraného uchazeč z hodnoty (bez DPH):
a) každého výsledného Plánu zpracovaného pro Zakázku v rámci realizace veřejné
zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných
průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ v případě standardizovaného postupu, nebo
b) skutečné uhrazené ceny za plnění Zakázky v rámci realizace veřejné zakázky s názvem
„Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl
2015 - 2019“ v případě havárií vyžadujících neodkladné řešení (dle bodu 2.4 zadávací
dokumentace).
Uchazeč je povinen stanovit jedinou shodnou nabídkovou cenu pro
ad a) i b) a v procentuální výši stanovené na dvě desetinná místa (kladná hodnota).6

situaci

Nabídková cena bude zpracována podle této zadávací dokumentace a bude cenou definitivní,
neměnnou a nejvýše přípustnou. Na případné nadstandardní služby se nebudou vztahovat
vyšší sazby.
Uchazeč doplní nabídkovou cenu v požadovaném určení do návrhu smlouvy na plnění
veřejné zakázky a do krycího listu.
Pokud uchazeč nedodrží pokyny uvedené v tomto bodě, pak bude nabídka vyřazena
pro nesoulad se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele a zadavatel takového
uchazeč bezodkladně vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.
K ceně bude v případě prokazatelné úspory nákladů vlivem dozorové činnosti generálního
dozoru objednatele vyplaceno navíc 10 % z takto uspořené částky.
9

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Uchazeč může podat v rámci této veřejné zakázky pouze jednu nabídku. Uchazeč, který
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tom samém zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud
uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo
je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v rámci zadávacího řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož

6

Příklad:
Uchazeč č. 1 nabídne 5,55 %, což činí 55 500,- Kč z hodnoty výsledného Plánu ve finančním objemu 1 000 000,- Kč.
Uchazeč č. 2 nabídne 3,11 %, což činí 31 100,- Kč z hodnoty výsledného Plánu ve finančním objemu 1 000 000,- Kč.
Uchazeč č. 3 nabídne 4,00 %, což činí 40 000,- Kč z hodnoty výsledného Plánu ve finančním objemu 1 000 000,- Kč.
Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka uchazeče č. 2 a jako nejméně výhodná nabídka uchazeče č. 1.
Poznámka:
Zadavatel předpokládá, že hodnota (bez DPH) většiny Plánů se bude pohybovat v rozmezí 100 000,- až 2 mil. Kč.
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nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídka musí být zpracována v listinné podobě v českém jazyku ve dvojím vyhotovení
(originál + 1 kopie) v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Originál
nabídky bude obsahovat také samostatný datový nosič, na kterém bude zpracována
kompletní nabídka v elektronické podobě ve formátu *.pdf a textová část
ve formátu*.doc(*.docx).
Nabídka:
- bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou
zastupováním statutárního orgánu (v případě podpisu nabídky pověřenou osobou
doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument),
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat krycí list nabídky (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace),
- bude obsahovat doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace (viz příloha
č. 2 této zadávací dokumentace),
- bude obsahovat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (viz příloha č. 3 této
zadávací dokumentace),
- bude obsahovat čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče
splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (viz příloha č. 4 této
zadávací dokumentace),
- bude obsahovat specifikaci částí předmětu veřejné zakázky, které má uchazeč
v úmyslu zadat subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatelů
(viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace),
- bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat
za/jménem uchazeče (viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace),
- bude obsahovat čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) – c) ZVZ
(viz příloha č. 7 této zadávací dokumentace),
- bude obsahovat další potřebné doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné
zakázky.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby:
- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
- vyplněný krycí list nabídky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
- obsah nabídky,
- doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace (včetně čestného prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů – viz příloha č. 2 této zadávací
dokumentace, a čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku – viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace),
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (včetně čestného
prohlášení o neexistenci střetu zájmů a dle ustanovení § 68 odst. 3 písm.
a) – c) zákona, čestného prohlášení o subdodavatelích – viz příloha č. 3, 5 a 7 této
zadávací dokumentace),
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za/jménem uchazeče
(viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace),
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- případné další doklady a součásti nabídky (např. plná moc, doklady k podání
společné nabídky více uchazečů atd.).
10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

INFORMACÍ

K ZADÁVACÍ

DOKUMENTACI,

10.1 Dodatečné informace
Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ. Žádosti
zadavatel vypořádá v souladu se ZVZ. Dodatečné informace zadavatel oznámí všem
uchazečům o veřejnou zakázku prostřednictvím svého elektronického nástroje a profilu
zadavatele na adrese: https://ezak.mzp.cz/vz00001829.
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Josef Dohnal, samostatné oddělení veřejných zakázek,
tel.: +420 267 122 551, email: Josef.Dohnal@mzp.cz.
10.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se nebude konat s ohledem na povahu předmětu
veřejné zakázky.
11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
11.1 Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat:
- osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 07:00 do 20:00 hod (v poslední den
pouze do 14:00 hod) v podatelně na adrese sídla zadavatele (číslo dveří 001),
- zasláním či jiným způsobem doručení na adresu sídla zadavatele (samostatné
oddělení veřejných zakázek) tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání
nabídek.
Pro termín přijetí nabídky je rozhodující datum a čas převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
11.2 Lhůta pro podání nabídek
Nabídku doručte nejpozději do 30. března 2015 do 14:00 hod.
11.3 Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené na místě
uzavření razítkem, podpisem zástupce uchazeče a zřetelně označené nápisem
„VZ Generální dozor objednatele – NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“. Obálky musí být viditelně
označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího
podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
11.4 Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30. března 2015 od 14:15 hod v zasedací
místnosti v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce
uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby
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za zadavatele. Při otevírání obálek s nabídkami tito zástupci uchazečů prokážou svou
totožnost a rovněž oprávnění jednat jménem/za uchazeče a zapíší se do prezenční listiny.
12 ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 180 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek.
13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
13.1 Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vyjádřená v procentuální výši
(kladná hodnota stanovená na dvě desetinná místa) určující podíl odměny vybraného
uchazeče z hodnoty (bez DPH):
Bližší informace ke způsobu stanovení nabídkové ceny viz bod 8 zadávací dokumentace.
13.2 Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Hodnotící komise seřadí nabídky
podle jejich nabídkové ceny od nejlevnější po nejdražší nabídku, tedy od nejnižší procentuální
výše po nejvyšší, přičemž jako nejvýhodnější pak bude vyhodnocena nabídka s nejnižší
procentuální výší.
Bližší informace ke způsobu stanovení nabídkové ceny viz bod 8 zadávací dokumentace.
14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zpřístupněna
neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele na adrese
https://ezak.mzp.cz/vz00001829.
15 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
15.1 Subdodávky
V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval
části předmětu veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům,
a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele (viz příloha č. 5 této zadávací
dokumentace – Seznam subdodavatelů).
Zadavatel si dále vyhrazuje požadavek, aby níže věcně vymezené části plnění předmětu
veřejné zakázky nebyly plněny subdodavatelem:
 dle bodu 2.2 písm. a) této zadávací dokumentace - posouzení předložených Plánů,
 dle bodu 2.2 písm. b) této zadávací dokumentace - dozor pro zajištění souladu
provádění prací realizovaných v rámci Zakázky s příslušnými podmínkami (smlouvou
a Prováděcí smlouvou, rozhodnutím příslušného báňského úřadu, projektovou
dokumentací včetně jejich změn, dalších dokladů, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných
orgánů),

- 13 -

 dle bodu 2.2 písm. c) této zadávací dokumentace - kontrola kvality a rozsahu
veškerých prací prováděných při realizaci Zakázky a dodržení souladu těchto prací
s projektovou dokumentací,
 dle bodu 2.2 písm. d) této zadávací dokumentace - vyžadování a evidence
předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých při realizaci Zakázky,
kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných
prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.),
 dle bodu 2.2 písm. f) této zadávací dokumentace - kontrola částí plnění Zakázky,
které budou následně zakryty, případně budou v budoucnu nepřístupné,
 dle bodu 2.2 písm. h) této zadávací dokumentace - spolupráce se Zabezpečovatelem
při realizaci Zakázky v případě nutných změn projektu,
 dle bodu 2.2 písm. j) této zadávací dokumentace - zastupování zadavatele
při jednáních vedených v souvislosti s realizací Zakázky,
 dle bodu 2.2 písm. k) této zadávací dokumentace - trvalé a neodkladné informování
zadavatele o všech závažných okolnostech u probíhající Zakázky,
 dle bodu 2.2 písm. l) této zadávací dokumentace - doporučování opatření
k odstranění závad zjištěných v dokumentaci Zakázky a při provádění Zakázky
a vyžadování jejich odstranění,
 dle bodu 2.2 písm. m) této zadávací dokumentace - účast na ověřovacím měření
prováděném Zabezpečovateli a na zkouškách funkčnosti zařízení instalovaných
ve SDD a OPDD nebo v souvislosti s ním,
 dle bodu 2.2 písm. n) této zadávací dokumentace - kontrola odstraňování vad
a nedodělků při realizaci Zakázky,
 dle bodu 2.2 písm. o) této zadávací dokumentace - projednávání a spolupráce
při zajišťování případných změn projektové dokumentace (např. rozhodnutím
příslušného obvodního báňského úřadu) a s tím souvisejících dokladů.
15.2 Zákaz střetu zájmů
V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání
nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání
kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení uchazeče
a skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně
i na základě požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní
vysvětlení, vyloučí zadavatel takového uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení.
Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů
ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení,
jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
15.3 Souběh dodavatelů
Vybraný uchazeč v rámci této veřejné zakázky s názvem „Generální dozor objednatele“
se nesmí přímo ani subdodavatelsky podílet v žádné části na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních
děl“. Tento požadavek zadavatele slouží k odstranění rizika střetu zájmů.
15.4

Ostatní požadavky
 Zadavatel má právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,
 vybraný uchazeč bere na vědomí, že zadavatel má povinnost dle § 147a odst. 1 ZVZ
uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na plnění této veřejné
zakázky, včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění
této veřejné zakázky a seznam případných subdodavatelů uchazeče; vybraný
uchazeč je povinen předložit zadavateli seznam subdodavatelů dle § 147a odst.
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5 ZVZ a případné další dokumenty, o nichž to ZVZ stanoví (seznam akcionářů atd.)
a poskytnout zadavateli součinnost při plnění těchto povinností,
 zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ,
 v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat; v případě, že dojde ke změně kvalifikace
uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 ZVZ,
 vybraný uchazeč je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
16 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:








Příloha č. 1: Krycí list nabídky,
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů,
Příloha č. 4: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ,
Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů,
Příloha č. 6: Návrh smlouvy,
Příloha č. 7: Čestné prohlášení dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ.

V Praze, dne 2. února 2015

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek ministra – ředitel sekce
ochrany přírody a krajiny
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