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Název veřejné zakázky:

Měřící skupiny 2018 – 2021
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:

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

Zadavatel výše nadepsané veřejné zakázky v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, na základě předchozí žádosti
dodavatele poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádost č. 1:
„Pro zakázku P18V00000301 je nutné doložit věstník MŽP se seznamem měřicích skupin 5.3.1. d). Můžete
mi, prosím, zaslat odkaz na tento Věstník? Našel jsem jen tento:
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/139306C926BCB459C1256FC80039950F/$file/V6T7.html
Je podle Vás stále platný?“
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Všechna vydání Věstníku MŽP (Ministerstva životního prostředí) jsou dostupná na tomto internetovém
odkazu: https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp. Dodavatel v nabídce může případně uvést odkaz
požadovaný podle čl. 5.3.1 písm. d) Výzvy k podání nabídek včetně zadávacích podmínek na konkrétní
vydání (číslo) Věstníku MŽP, v němž je v seznamu měřících skupin zapsán. Nicméně, jak vyplývá z textace
daného článku, jedná se o možnost dodavatele uvést tento odkaz, nikoliv povinnost.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace,
neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Toto vysvětlení nelze považovat ani za doplnění
zadávací dokumentace, neboť internetový odkaz na Věstník MŽP byl veřejně dostupný již v době
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zahájení zadávacího řízení a uvedení odkazu na konkrétní vydání (číslo) Věstníku MŽP je ze strany
dodavatele pouze fakultativní.

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00020729, o=Státní fond životního
prostředí České republiky [IČ 00020729], ou=2959, cn=Lucie
Hejnová, sn=Hejnová, givenName=Lucie, serialNumber=P452875
Datum: 2018.03.15 15:12:39 +01'00'

...........................................................................................
Mgr. Lucie Hejnová
ředitelka Odboru právního, SFŽP ČR
na základě pověření
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