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Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby
s názvem „Měřící skupiny 2018 – 2021“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení
zadávacího řízení (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí, přičemž dodavatelé
jsou oprávněni podávat nabídky na jednu, na několik nebo i na všechny části veřejné zakázky. Na
základě zadávacího řízení bude uzavřeno 10 smluv – v každé části veřejné zakázky jedna smlouva
mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou.
Kompletní zadávací podmínky jsou součástí této Výzvy a jsou rovněž zpřístupněny na profilu
zadavatele E-ZAK na výše uvedeném odkazu. Na tomto odkazu budou uveřejňovány také další
informace a dokumenty k této veřejné zakázce v souladu se zákonem, včetně případných vysvětlení,
změn nebo doplnění zadávací dokumentace.
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1

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1

Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí na základě koncentrace významných zdrojů znečištění
v územní působnosti jednotlivých Oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí
(dále jen „OI ČIŽP“). Jednotlivé části veřejné zakázky:
1.1.1 část 1: OI Praha;
1.1.2 část 2: OI České Budějovice;
1.1.3 část 3: OI Plzeň;
1.1.4 část 4: OI Ústí nad Labem;
1.1.5 část 5: OI Hradec Králové;
1.1.6 část 6: OI Havlíčkův Brod;
1.1.7 část 7: OI Brno;
1.1.8 část 8: OI Olomouc;
1.1.9 část 9: OI Ostrava;
1.1.10 část 10: OI Liberec.

1.2

Předmět veřejné zakázky je stejný pro všechny části veřejné zakázky, liší se pouze místo plnění
veřejné zakázky podle územní působnosti OI ČIŽP a finanční objem plnění.

1.3

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, na několik nebo i na všechny části veřejné
zakázky.

1.4

Na základě zadávacího řízení bude uzavřeno celkem 10 smluv – jedna smlouva vždy s jedním
vybraným dodavatelem na každou část veřejné zakázky.

1.5

Pokud není v této Výzvě uvedeno jinak, vztahují se zadávací podmínky na všech 10 částí veřejné
zakázky.

2

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění kontrol správnosti sledování a měření
objemu vypouštěných odpadních vod dodavatelem (dále jen „kontrola“) podle ust. § 92 odst.
2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) 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 dále v souladu
s podmínkami autorizace měřící skupiny podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii“).

2.2

Vybraný dodavatel bude způsobem, v počtech, na místech a v časech určených zadavatelem, na
základě návrhu místně příslušných OI ČIŽP, a to zejména podle Čtvrtletních plánů kontrol,
provádět následující činnosti:
2.2.1 provádění kontrolních měření na stabilních měřících systémech s volnou hladinou
v jednom měrném profilu a jednorázová týdenní kontrolní měření pro jeden kontrolovaný
profil (zdroj) s volnou hladinou;
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2.2.2 ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných
odpadních vod;
2.2.3 vydání protokolu o kontrole funkční způsobilosti měřicího systému na základě úředního
měření provedeného podle zákona o metrologii.
2.3

Typy kontrolních měření:
2.3.1 Měření typu A – kontrola stabilně umístěného měřicího systému v jednom měrném
profilu. Provádí se, je-li instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující podmínky
uvedené v ust. § 4 odst. 3 nař. vl.
2.3.2 Měření typu B – jednorázové kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj).
Provádí se v případech, kdy není instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující
podmínky uvedené v ust. § 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. Tento typ měření se dosud nevyskytl, nicméně jeho použití
v budoucnu nelze vyloučit.

2.4

Dodavatel je povinen smluvně zajistit formou poddodávky provedení kontroly v těch případech,
kdy je ze strany OI ČIŽP vznesen požadavek na provedení kontroly zdroje znečištění, resp.
měřicích zařízení, které měřící skupina dodala nebo se na jejich instalaci či provozu podílí nebo
podílela v posledních 12 měsících před vznesením požadavku OI ČIŽP na provedení kontroly.

2.5

Předmět veřejné zakázky podle klasifikace:
2.5.1 kód NIPEZ: 58 – Environmentální služby;
2.5.2 kód CPV: 90733100-5 Monitorování a kontrola znečišťování povrchové vody.

3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1

Doba plnění veřejné zakázky:
3.1.1 Předpokládaná doba plnění všech částí veřejné zakázky je od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2021.
3.1.2 Plnění části veřejné zakázky může být ukončeno také vyčerpáním částky uvedené v odst.
3.3.1 až 3.3.10 pro danou část veřejné zakázky, nastane-li tato skutečnost dříve.

3.2

Místem plnění veřejné zakázky je celá Česká republika. Specifikace místa plnění pro jednotlivé
části veřejné zakázky:
3.2.1 Část 1: OI Praha – Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6. Kontroly budou prováděny na území
hl. m. Prahy a Středočeského kraje.
3.2.2 Část 2: OI České Budějovice – U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice, P. O. BOX 32.
Kontroly budou prováděny na území Jihočeského kraje.
3.2.3 Část 3: OI Plzeň – Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň. Kontroly budou prováděny na území
Plzeňského a Karlovarského kraje.
3.2.4 Část 4: OI Ústí nad Labem – Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem. Kontroly budou
prováděny na území Ústeckého kraje.
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3.2.5 Část 5: OI Hradec Králové – Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové. Kontroly budou
prováděny na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
3.2.6 Část 6: OI Havlíčkův Brod – Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod. Kontroly budou
prováděny na území Kraje Vysočina.
3.2.7 Část 7: OI Brno – Lieberzeitova 14, 614 00 Brno. Kontroly budou prováděny na území
Jihomoravského a Zlínského kraje.
3.2.8 Část 8: OI Olomouc – Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc. Kontroly budou prováděny na
území Olomouckého kraje.
3.2.9 Část 9: OI Ostrava – Valchařská 15, 702 00 Ostrava. Kontroly budou prováděny na území
Moravskoslezského kraje.
3.2.10 Část 10: OI Liberec – Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec. Kontroly budou prováděny na
území Libereckého kraje.
3.3

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.479.200 Kč bez DPH. Předpokládané
hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky jsou stanoveny s ohledem na předpokládaný rozsah
služeb vzhledem k počtu zpoplatněných zdrojů odpadní vody nacházejících se v územní
působnosti OI ČIŽP pro danou část veřejné zakázky, a jsou zároveň cenami maximálními
a nepřekročitelnými pro dané části veřejné zakázky, přičemž zadavatel zároveň není povinen
vyčerpat tyto částky celé.
3.3.1 Část 1: OI Praha – 446.256 Kč bez DPH.
3.3.2 Část 2: OI České Budějovice – 223.128 Kč bez DPH.
3.3.3 Část 3: OI Plzeň – 148.752 Kč bez DPH.
3.3.4 Část 4: OI Ústí nad Labem – 297.504 Kč bez DPH.
3.3.5 Část 5: OI Hradec Králové – 347.088 Kč bez DPH.
3.3.6 Část 6: OI Havlíčkův Brod – 173.544 Kč bez DPH.
3.3.7 Část 7: OI Brno – 347.088 Kč bez DPH.
3.3.8 Část 8: OI Olomouc – 173.544 Kč bez DPH.
3.3.9 Část 9: OI Ostrava – 223.128 Kč bez DPH.
3.3.10 Část 10: OI Liberec – 99.168 KČ bez DPH.

3.4

Předmět veřejné zakázky bude hrazen z rozpočtu zadavatele.

4

SMLUVNÍ PODMÍNKY

4.1

Veškeré podrobnosti plnění, smluvní a platební podmínky, práva a povinnosti zadavatele
i dodavatele jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této Výzvy. Návrh
smlouvy je obsahově stejný pro všechny části veřejné zakázky, mění se pouze dodavatel, místo
plnění a cena, a to podle části veřejné zakázky, na kterou bude smlouva uzavřena.

4.2

V souladu se zákonem dodavatel není povinen předkládat návrh smlouvy, resp. návrhy smluv na
části veřejné zakázky v nabídce. Dodavatel vyjadřuje svůj souhlas se závazným návrhem smlouvy
podáním nabídky.
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4.3

Zadavatel uzavře na každou část veřejné zakázky samostatnou smlouvu vždy s vybraným
dodavatelem pro danou část veřejné zakázky, a to v souladu se závazným návrhem smlouvy
a nabídkou vybraného dodavatele.

5

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

5.1

Dodavatel prokáže kvalifikaci podle požadavků zadavatele společně pro všechny části veřejné
zakázky, na které podá nabídku.

5.2

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dodavatele podle ust. § 74 odst. 1 až 3
zákona.
5.2.1 Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží;
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo je v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
5.2.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 5.2.1 splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. 5.2.1 splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 5.2.1 splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 5.2.1 splňovat každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
5.2.3 Doklady, kterými dodavatel prokáže základní způsobilost:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis z evidence Rejstříku trestů
fyzických osob každého člena statutárního orgánu a osob zastupujících právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou, jinak výpis
z evidence Rejstříku trestů fyzických osob, není-li dodavatel právnickou osobou (to vše
ve vztahu k čl. 5.2.1 písm. a);
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (ve vztahu k čl. 5.2.1 písm. b);
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (ve vztahu k čl. 5.2.1 písm. b);
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d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění (ve vztahu
k čl. 5.2.1 písm. c);
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (ve vztahu k čl. 5.2.1 písm.
d);
f) výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení o tom, že dodavatel není
v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k čl. 5.2.1 písm. e).
5.2.4 Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
5.3

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatele dle ust. § 77 odst. 1 a odst. 2
písm. a) a c) zákona a zápisem v seznamu měřících skupin.
5.3.1 Doklady, kterými dodavatel prokáže profesní způsobilost:
a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
konkrétně výpis z živnostenského rejstříku zahrnující obory činnosti např. Provozování
vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; Poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků; Testování, měření, analýzy a kontroly apod.;
c) doklad o odborné způsobilosti dodavatele, konkrétně doklad o autorizaci dodavatele
k výkonu úředního měření průtoku vod vydaný Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví v souladu se zákonem o metrologii, a to včetně
podmínek autorizace;
d) čestné prohlášení, že se jedná o měřící skupinu (tj. autorizovaného dodavatele), která
je zapsána v seznamu měřících skupin pravidelně zveřejňovaných ve věstníku MŽP,
s případným odkazem na konkrétní číslo věstníku MŽP.
5.3.2 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.

5.4

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dodavatele podle ust. § 79 odst. 2 písm. d)
zákona.
5.4.1 Doklady, kterými dodavatel prokáže technickou kvalifikaci:
a) platný certifikát o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru
měření průtoku vod v otevřených korytech, a to u všech fyzických osob, které budou
provádět kontrolu.

5.5

Dodavatel je oprávněn prokázat zadavatelem požadovanou základní a profesní způsobilost také
výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 226 a násl. zákona. Dodavatel je rovněž
oprávněn prokázat splnění kvalifikace nebo její části platným certifikátem vydaným
akreditovaným subjektem v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a násl.
zákona.

5.6

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Takové doklady
musí být předloženy s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady
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o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního
řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
5.7

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje zadavatelem požadovanou základní způsobilost
a profesní způsobilost podle čl. 5.3.1 písm. a) každý dodavatel samostatně.

5.8

Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti (vyjma výpisu z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence) a/nebo technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.
5.8.1 Doklady jiné osoby, které dodavatel předloží ve své nabídce:
a) doklady o splnění základní způsobilosti podle čl. 5.2.1;
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;
c) doklady prokazující splnění chybějící části profesní způsobilosti a/nebo technické
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
d) 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.

5.9

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
zákona.

5.10

Vybraný dodavatel bude v souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona před uzavřením
smlouvy/smluv na dílčí části veřejné zakázky zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již originály nebo ověřené kopie dokladů
nebyly předloženy v nabídce.

6

PODDODAVATELÉ

6.1

Dodavatel je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou mu
poddodavatelé již známi, včetně uvedení identifikačních údajů poddodavatelů a informací,
kterou část veřejné zakázky, na kterou je nabídka podána, bude každý z poddodavatelů plnit.
Vzor seznamu poddodavatelů je přílohou č. 4 této Výzvy.

6.2

U zdrojů znečištění, resp. měřicích zařízení, které dodavatel dodal nebo se na jejich instalaci či
provozu podílí nebo podílel v posledních 12 měsících před vznesením požadavku OI ČIŽP na
provedení kontroly, provede kontrolu na těchto zdrojích poddodavatel smluvně zajištěný
dodavatelem a předem schválený zadavatelem.

6.3

Nejpozději před zahájením prvního plnění ze strany poddodavatele v případě podle čl. 6.2 bude
vybraný dodavatel povinen zajistit od poddodavatele doklady prokazující kvalifikaci
poddodavatele k provedení kontroly podle ust. § 92 odst. 2 vodního zákona a předložit tyto
doklady zadavateli. Konkrétně dodavatel předloží:
6.3.1 doklad o tom, že poddodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, konkrétně výpis z živnostenského rejstříku zahrnující obory činnosti např.
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; Poradenská a konzultační
činnost, zpracování odborných studií a posudků; Testování, měření, analýzy a kontroly
apod.;
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6.3.2 doklad o tom, že poddodavatel je odborně způsobilý, konkrétně doklad o autorizaci
poddodavatele k výkonu úředního měření průtoku vod vydaný Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v souladu se zákonem o metrologii, a to
včetně podmínek autorizace;
6.3.3 čestné prohlášení poddodavatele, že se jedná o měřící skupinu (tj. autorizovaného
poddodavatele), která je zapsána v seznamu měřících skupin pravidelně zveřejňovaných
ve Věstníku MŽP, s případným odkazem na konkrétní číslo Věstníku MŽP;
6.3.4 platný certifikát o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření
průtoku vod, a to u všech fyzických osob poddodavatele, které budou provádět kontrolu.
7

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1

Dodavatel uvede samostatně pro každou část veřejné zakázky, na kterou podá nabídku:
7.1.1 nabídkovou cenu za jednu kontrolu (měření) typu A; a
7.1.2 nabídkovou cenu za jednu kontrolu (měření) typu B.

7.2

Nabídková cena podle čl. 7.1.2 nesmí překračovat dvojnásobek nabídkové ceny podle čl. 7.1.1.
Dodavatel, který tuto zadávací podmínku nesplní, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
neboť nabídkové ceny nesmí být po podání nabídky měněny.

7.3

Nabídkové ceny budou uvedeny v korunách českých (Kč) a budou zaokrouhleny na 2 desetinná
místa. Nabídkové ceny budou uvedeny jako částka bez DPH, částka představující DPH dle
zákonné sazby aktuální v době podání nabídky a částka včetně DPH.

7.4

Nabídkové ceny musí být stanoveny jako nejvýše přípustné ceny po celou dobu trvání smlouvy
uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení pro danou část veřejné zakázky a musí zahrnovat
veškeré náklady spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky; žádné další činnosti,
služby, dodávky ani práce nebudou samostatně účtovány.

7.5

Nabídkové ceny mohou být změněny pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude k částce bez DPH
připočítáno DPH ve výši dle zákonné sazby aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7.6

Dodavatel předloží v nabídce kalkulaci nabídkové ceny samostatně pro každou část veřejné
zakázky, na kterou podá nabídku. Vzor kalkulace nabídkové ceny je přílohou č. 5 této Výzvy.

8

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně. Kritérium hodnocení a jeho váha:
8.1.1 nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH za jednu kontrolu (měření) typu A – váha
100 %.

8.2

Měření typu B nebylo v aktuální době doposud realizováno, neboť nevznikl požadavek OI ČIŽP
na tento typ měření a nepředpokládá se jeho využití ani v budoucnu, ačkoliv nelze vyloučit
absolutně. Nabídková cena za tento typ měření tak nebude hodnocena, neboť by tím nebyl
vyjádřen vztah užitné hodnoty a ceny.

8.3

Metoda vyhodnocení nabídek: Nabídky budou seřazeny vzestupně podle výše nabídkové ceny
v Kč včetně DPH za jednu kontrolu (měření) typu A. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude
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hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH za jednu kontrolu (měření)
typu A, jako nejméně ekonomicky výhodná pak bude hodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou
cenou v Kč včetně DPH za jednu kontrolu (měření) typu A.
8.4

V případě, že na základě hodnocení nabídek bude vyhodnoceno jako ekonomicky nejvýhodnější
dvě či více nabídek, bude pořadí nabídek stanoveno na základě losování, a to v souladu se
zásadami uvedenými v § 6 zákona. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, jejichž nabídek se
losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 pracovních dnů
předem.

9

POŽADAVKY NA OBSAH A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

9.1

Požadavky na obsah a zpracování nabídky:
9.1.1 Dodavatel podá na všechny části veřejné zakázky, o které má zájem, jednu společnou
nabídku.
9.1.2 Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:
a) krycí list nabídky s identifikačními a kontaktními údaji dodavatele a vymezením, na
které části veřejné zakázky je nabídka podána. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 2 této
Výzvy;
b) doklady k prokázání kvalifikace dodavatele podle kapitoly 5, přičemž lze využít vzor
čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy;
c) seznam poddodavatelů podle kapitoly 6, pokud jsou poddodavatelé dodavateli již
známi. Vzor seznamu poddodavatelů je přílohou č. 4 této Výzvy;
d) kalkulace nabídkové ceny, která bude zpracována v souladu s kapitolou 7, a to
samostatně pro každou část veřejné zakázky, na kterou je nabídka podána. Vzor
kalkulace nabídkové ceny tvoří přílohu č. 5 této Výzvy.
9.1.3 Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce. Tím není dotčeno ustanovení čl. 5.6.

9.2

Způsob podání nabídky:
9.2.1 Nabídku lze podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, který je profilem zadavatele, a to na odkazu uvedeném v kontaktních údajích
zadavatele.
9.2.2 Dodavatel může podat jen jednu nabídku a nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.2.3 Dodavatel je povinen v nabídce uvést skutečnosti a předložit doklady stanovené zákonem
a vyžadované zadavatelem v této Výzvě.

9.3

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9.4

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

10

ČASOVÉ ÚDAJE

10.1

Dodavatel je oprávněn písemně požádat zadavatele o písemné vysvětlení zadávací
dokumentace, a to nejpozději 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Případné vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou vždy uveřejněny na
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profilu zadavatele uvedeném v kontaktních údajích zadavatele. Z tohoto důvodu zadavatel
doporučuje pravidelně sledovat profil zadavatele.
10.2

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění nekoná.

10.3

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2018 v 09:30 hod.

10.4

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, trvá
90 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

11

VÝHRADA ZADAVATELE

11.1

Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele pro každou část veřejné zakázky na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje
dodavatelům pravidelně sledovat profil zadavatele na odkazu uvedeném v kontaktních údajích
zadavatele.

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

Přílohy:
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o kvalifikaci dodavatele
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Kalkulace nabídkové ceny
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