Výzva a zadávací podmínky
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
zadávanou postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona.

Veřejná zakázka s názvem:

Aktualizace a zpracování Požárně bezpečnostního řešení, Dokumentace zdolávání
požáru a Pasportizace pro objekty vybraných Oblastních inspektorátů a ředitelství
ČIŽP
Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČO: 41693205

Kontaktní osoba ve věci zadávacích podmínek:
Mgr. Ing. Markéta Šťástková
marketa.stastkova@cizp.cz

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné
zakázce malého rozsahu.
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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
Internetová adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel

2. INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Tato veřejná zakázka není ve smyslu ustanovení § 31 zákona zadávána podle zákona. Pokud na
některých místech zadávacích podmínek zadavatel odkazuje na příslušná ustanovení zákona, jedná
se o izolované odkazy návodného charakteru, nikoli o aplikaci režimu zákona.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace aktualizace a zpracování
Požárně bezpečnostního řešení, dále jen „PBŘ“, Dokumentace zdolávání požáru, dále jen „DZP“,
případně zpracování Pasportizace jako plnohodnotnou náhradu PBŘ pro objekty vybraných
Oblastních inspektorátů a ředitelství České inspekce životního prostředí.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 těchto zadávacích
podmínek.

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Název:

CPV:

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

71000000-8

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota:

355 370,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
Nabídková

cena

účastníka

nesmí

překročit

předpokládanou

hodnotu

veřejné

zakázky.

Případ, kdy bude nabídková cena účastníka přesahovat výši předpokládané hodnoty, je nesplněním
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Taková nabídka bude při posuzování
nabídek hodnotící komisí vyřazena a účastník bude následně zadavatelem vyloučen z účasti ve
výběrovém řízení.
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6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládané zahájení plnění:

po podpisu a zveřejnění smlouvy v registru smluv podle
ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů

Předpokládané ukončení plnění:

do dvou měsíců od účinnosti smlouvy

Doba plnění předmětu této veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením výběrového řízení
a podepsáním příslušné smlouvy.
Místo plnění veřejné zakázky:


Oblastní inspektorát ČIZP Brno, Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno



Oblastní inspektorát ČIZP České Budějovice, U Výstaviště 1315/16, 370 21 České Budějovice



Oblastní inspektorát ČIZP Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod



Oblastní inspektorát ČIŽP Liberec, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec



Oblastní inspektorát ČIZP Ostrava, Valchařská 72/15, 702 00 Ostrava



Oblastní inspektorát ČIZP Plzeň, Klatovská třída 591/48, 301 22 Plzeň



Oblastní inspektorát ČIZP Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6



Oblastní inspektorát ČIZP Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem



sídlo zadavatele, Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 těchto
zadávacích podmínek. Obchodní 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. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.
Nabídková cena, která bude předmětem hodnocení, bude účastníkem výběrového řízení sestavena
vyplněním Cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné zakázky (např. režijní
náklady, doprava, mzdy, apod.).
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Účastník je povinen uvést do krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 4 těchto zadávacích
podmínek, nabídkovou cenu v Kč bez DPH a nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.
Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu zpracovanou podle těchto zadávacích
podmínek, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v těchto zadávacích podmínkách. Taková
nabídka bude při posuzování nabídek hodnotící komisí vyřazena a účastník bude následně
zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Objektivní důvody pro překročení 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.

10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Poddodavatelé
Vzhledem k charakteru požadovaného plnění nevylučuje zadavatel možnost dodavatelů plnit tuto
veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce
uvedl, zda bude využívat k plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele či nikoli. Pokud ano, tak
zadavatel požaduje, aby účastník specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.
K prokázání této skutečnosti slouží seznam poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích
podmínek. Při plnění této veřejné zakázky nebo její části prostřednictvím poddodavatele není dotčena
výlučná odpovědnost účastníka za poskytování řádného plnění.
V případě, že účastník nebude prostřednictvím poddodavatelů plnit žádnou část veřejné
zakázky, přílohu č. 7 proškrtne.
Úhrada nákladů za účast ve výběrovém řízení
Zadavatel nehradí jednotlivým účastníkům náklady za účast ve výběrovém řízení.
Poskytování zadávacích podmínek
Zadavatel uveřejnil zadávací podmínky výběrového řízení na profilu zadavatele včetně veškerých
příloh, a to na adrese: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html
Zadavatel poskytuje zadávací podmínky včetně příloh elektronicky bez omezení, tj. dálkovým
a přímým způsobem 24 hodin denně.
Délka zadávací lhůty
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 30 dnů.
Počátek zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Po dobu zadávací lhůty nesmí účastníci z výběrového řízení odstoupit
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Změna zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek.

Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření smlouvy
s vybraným účastníkem, a to i bez udání důvodu.

Výkon finanční kontroly
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníka, že vybraný účastník je dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Ověření informací
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

11. KVALIFIKACE
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník prokáže základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona čestným prohlášením, jehož vzor
tvoří přílohu č. 5 těchto zadávacích podmínek.
Čestné prohlášení musí být předloženo podepsané osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Účastník prokáže profesní způsobilost předložením níže uvedených dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky. Tímto dokladem se rozumí kopie živnostenského listu nebo kopie
výpisu ze živnostenského rejstříku;
c) osvědčení autorizovaného inženýra pro požární bezpečnost staveb dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.
d) odborná způsobilost dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně - odborně způsobilá
osoba v požární ochraně / Technik požární ochrany.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který předloží:
Seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých účastníkem v uplynulých 3 letech před
zahájením tohoto výběrového řízení. Za významnou službu se považuje zpracování PBŘ, případně
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pasportizace nebo zpracování dokumentace zdolávání požáru. Alespoň jedna významná služba musí
být vztažena k objektu se zvýšeným požárním nebezpečím.
Seznam významných služeb bude předložen formou podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor
tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek.

12. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zpracované v souladu s bodem
9 těchto zadávacích podmínek.

13. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v těchto zadávacích podmínkách
a případných dodatečných informacích.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídky se podávají v českém jazyce, v originále a v písemné formě.

14. OBSAH NABÍDKY
Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek
Podepsaný závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek


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

pouze

doplní

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. Pokud závazný návrh smlouvy nebude odpovídat
zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem
pro vyřazení nabídky z výběrového řízení a vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.


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

Prokázání splnění kvalifikace


Účastník předloží dle bodu č. 11 těchto zadávacích podmínek vyplněné čestné prohlášení,
jehož vzor tvoří přílohu č. 5 těchto zadávacích podmínek.
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Účastník předloží dle bodu č. 11 těchto zadávacích podmínek výpis z obchodního rejstříku,
nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.



Účastník předloží dle bodu č. 11 těchto zadávacích podmínek doklad o oprávnění
k podnikání.



Účastník předloží dle bodu č. 11 těchto zadávacích podmínek osvědčení autorizovaného
inženýra pro požární bezpečnost staveb.



Účastník předloží dle bodu č. 11 těchto zadávacích podmínek doklad odborně způsobilé
osoby v požární ochraně / Technik požární ochrany.



Účastník předloží dle bodu č. 11 těchto zadávacích podmínek čestné prohlášení o splnění
technické kvalifikace, jehož vzor tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek.

Ostatní dokumenty požadované zadavatelem


Účastník předloží dle bodu č. 9 těchto zadávacích podmínek vyplněnou Cenovou tabulku,
která tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek.



Účastník předloží dle bodu č. 10 těchto zadávacích podmínek seznam poddodavatelů, jehož
vzor tvoří přílohu č. 7 těchto zadávacích podmínek.

Ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky

15. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „žádost“) je možno doručit písemně
(e-mail, pošta, datová schránka), nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podávání
nabídek.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Markéta Šťástková, marketa.stastkova@cizp.cz
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty včetně přesného
znění žádosti, budou zadavatelem odeslány nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti
účastníka.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny
rovněž

způsobem,

kterým

byly

poskytnuty

zadávací

podmínky,

a

to

na

adrese:

https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html
Nabídky podané účastníky musí být v souladu s takto uveřejněnými dodatečnými informacemi
a případnými změnami.

16. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.
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17. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel požaduje podání nabídek v listinné podobě.
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 23. 03. 2020

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek:

Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Mgr. Ing. Markéta Šťástková, marketa.stastkova@cizp.cz
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník.
Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými níže:
Nabídku může účastník doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do podatelny po
celou dobu lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají v písemné formě a v řádně uzavřené
obálce. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a upozorněním „NABÍDKA NEOTEVÍRAT“ a musí na ní být uvedena adresa účastníka, na kterou lze poslat oznámení v případě,
že by byla nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek.

18. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek proběhne bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je
neveřejné.

19. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY
Veškeré písemnosti v rámci výběrového řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím
elektronických kontaktů uvedených v nabídkách účastníků, příp. prostřednictvím jejich datových
schránek či prostřednictvím držitele poštovní licence.

20. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Informace a údaje uvedené v těchto zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky (s výjimkou požadavků zadavatele na formální podobu nabídky,
které mají doporučující charakter). Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v těchto
zadávacích podmínkách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
účastníka z účasti ve výběrovém řízení.
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21. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Příloha č. 2 – Cenová tabulka
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 4 – Krycí list
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

Praha

…………………………………………………………………..
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel
podepsáno digitálně
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