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Název veřejné zakázky
Tisk emisních plaket

Zadávací dokumentace

dle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) k nadlimitní veřejné zakázce.

Identifikační údaje zadavatele
Název:
IČ:
Adresa sídla:
Korespondenční adresa:
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:

Státní fond životního prostředí České republiky
00020729
Kaplanova 1931, Praha 11 – Chodov, PSČ: 148 00
Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 21
Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

1.

Předmět veřejné zakázky

1.1

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení a dodání maximálně 1.000.000 ks emisních plaket podle
specifikace uvedené v čl. 1.3 této zadávací dokumentace, na základě rámcové smlouvy podle § 89
zákona uzavřené mezi zadavatelem a jediným dodavatelem.

1.2

Klasifikace veřejné zakázky (dále též jen „VZ“):
1.2.1

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby

1.2.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

20.000.000 Kč bez DPH – nadlimitní veřejná zakázka

1.2.3

CPV kód předmětu VZ:

Tiskařské a související služby – 79800000-2

1.3

Předmět veřejné zakázky je realizován na základě požadavku ve smyslu § 14 odst. 4 věta třetí zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného ustanovení je SFŽP ČR
povinen zabezpečit výrobu emisních plaket. Provádění předmětu veřejné zakázky je závislé od vyhlášení
tzv. nízkoemisních zón jednotlivými obcemi. Realizace zhotovování a dodávek emisních plaket proto
bude probíhat dle požadavků obcí v případě právoplatného vyhlášení jednotlivých nízkoemisních zón.
Uchazeč proto bere na vědomí, že objednatel není povinen odebrat ani jeden kus emisní plakety.

1.4

Emisní plakety a jejich tisk musí splňovat následující požadavky:
1.4.1 Garantovaná životnost emisní plakety minimálně 15 let.
1.4.2 Pro tisk bude použitý papír s vysokým obsahem plastových vláken, s vodoznakem a UV svítícími
vlákny s vysokou odolností proti mechanickému namáhání a vlhkosti.
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1.4.3 Na líci emisní plakety bude ražena holografická fólie na úrovni typu Trustseal Generation 3
s výhradním grafickým motivem schváleným k použití zadavatelem.
1.4.4 Na rubu plakety bude použitý tisk technikou ofset, přítísk neviditelnou UV barvou a číslování
s ucelenou číselnou řadou (písemné označení série a 6-místní číslo).
1.4.5 Emisní plaketa bude obsahovat vytisknutý ochranný prvek, který jakožto utajovaná informace ve
smyslu zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů, bude vybranému uchazeči sdělen teprve po uzavření smlouvy.
1.4.6 Emisní plaketa bude dodávaná ve formě výseku na čistý formát.
1.4.7 Líc plakety musí být překrytý čirou folií s násekem na jeho spodním okraji v prostoru okénka pro
zápis registrační značky vozidla.
1.4.8 Tisk dodávaných emisních plaket musí být proveden přímými barvami.
1.4.9 Balení dodávaných emisních plaket musí být dle druhu, přepáskováno po 200 kusech a baleno do
fólie po 1000 kusech.
1.4.10 Emisní plakety musí splňovat taktéž technické kritéria ve smyslu §3 a přílohy č. 2 předpisu
č. 56/2013 Sb., nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do
emisních kategorií a o emisních plaketách, ve znění pozdějších předpisů:
1.4.10.1 Emisní plakety se liší barevným provedením podle příslušné emisní kategorie. Jako
základní podkladové barvy jsou pro plakety použity:
a) červená pro emisní kategorii 2,
b) žlutá pro emisní kategorii 3,
c) zelená pro emisní kategorii 4 a vyšší.
1.4.10.2 Vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší žádná emisní plaketa.
1.4.10.3 Emisní plaketa má tvar osmiúhelníku o průměru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis
registrační značky vozidla je bílé. Emisní plaketa má po obvodu černý rámeček o šířce 2
mm.
1.4.10.4 Na přední straně emisní plakety viditelné z vnější strany silničního motorového vozidla
jsou tyto prvky:
a) číslo emisní kategorie s výškou číslice 25 mm umístěné 5 mm pod horním okrajem,
b) bílé pole pro zápis registrační značky vozidla o rozměrech 45 × 15 mm umístěné v
dolní části,
c) originální gilošové rastry v barevné ploše plakety,
d) holografický prvek stříbrné barvy s chráněným grafickým vzorem umístěný v horní
polovině plakety nalevo od čísla emisní kategorie,
e) ochranné prvky spadající do režimu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů, obsažené v části technické specifikace produktu.
1.4.10.5 Na zadní straně emisní plakety viditelné z vnitřní strany silničního motorového vozidla
jsou tyto prvky:
a) informace o jejím použití a umístění,
b) písemné označení série a šestimístné pořadové číslo emisní plakety.
1.4.10.6 Vzory emisních plaket:
a) emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020
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b) emisní plaketa pro emisní kategorii 3 – žlutá RAL 1023

c)

emisní plaketa pro emisní kategorii 4 – zelená RAL 6024

1.4.11 Uchazeč je povinen předat zadavateli úplné kopie podkladů pro tisk emisních plaket do 30 dnů od
zahájení výroby. Pokud uchazeč provede v podkladech pro výrobu emisních plaket změnu, která
učiní dříve předané podklady neaktuálními, předá aktuální výrobní podklady zadavateli opět do
30 dnů od provedení změny.
1.4.12 Uchazeč je povinen zajistit uložení výrobních podkladů pro opakovanou výrobu emisních plaket,
včetně předmětů a dokumentů obsahujících utajované informace po celou dobu platnosti
smlouvy a 1 rok po ukončení smlouvy.
1.5

Doba a místo plnění veřejné zakázky
1.5.1 Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 4 roky.
1.5.2 Místem plnění je Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 00.
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2.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

2.1

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatele dle ustanovení
§ 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) h), i), j) a k) následovně:
2.1.1 splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona
předložením výpisu z rejstříku trestů;
2.1.2 splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 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 dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) předložením
potvrzení příslušného orgánu či instituce;
2.1.4 splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j),
k) formou čestného prohlášení. Závazný vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu č. 2
této zadávací dokumentace.

2.2

2.3

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b)
zákona předložením následujících listin:
2.2.1

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),

2.2.2

splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm. b) zákona – doklad o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí,
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Doklady k prokázání splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů uchazeči předkládají v prosté kopii.
Uchazeči mohou základní a profesní kvalifikační předpoklady splnit dle § 127 odst. 1 písm. a) a b) zákona
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle § 133 a násl. zákona certifikátem vydaným
akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm
uvedených.

2.4

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle
§ 50 odst. 1 písm. c) zákona.

2.5

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle
§ 56 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží:
2.5.1

Podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přílohou
tohoto seznamu musí být:
a)

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo

b)

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo

c)

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Rozsah a způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:
Uchazeč doloží seznam zakázek, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiž přímo nebo nepřímo
prokazuje kvalifikaci na předmět veřejné zakázky. Dodavatel doloží seznam formou čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a osvědčení objednatelů (reference)
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v originále nebo úředně ověřených kopiích (osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou
oprávněnou jednat za objednatele). Osvědčení musí obsahovat název zakázky, hodnotu zakázky, termín
poskytování, název objednatele a rámcový popis poskytovaných služeb a musí být rovněž uveden
kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit údaj o tom, zda byly služby provedeny
řádně, odborně a v požadovaném rozsahu (max. rozsah osvědčení: 1 A4).
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Uchazeč předloží minimálně 1 referenci o poskytnutých významných službách, jejichž předmětem bylo
zhotovení ceniny ve stupni utajení Vyhrazené anebo vyšším každá v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč.
2.6

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v originále nebo prosté
kopii. Zadavatel může požádat uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, o
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

2.7

Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v
zadávacím řízení. Neprokázáním se rozumí nepředložení žádné relevantní listiny ke konkrétnímu
kvalifikačnímu požadavku. V případě, že z předložené listiny bude určitý údaj nejasný nebo
nesrozumitelný, může být uchazeč vyzván k doplnění, popř. vysvětlení.

2.8

Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem je podána
společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni uchazeči společně.

3.
3.1

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací
dokumentace. Uchazeč není oprávněn text smlouvy měnit; je oprávněn pouze doplnit ty údaje, které
jsou označeny slovy (doplní uchazeč).

4.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce, v závazném vzoru kalkulace nabídkové ceny (příloha č. 3) a v
závazném návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace, uvedl maximální
nepřekročitelnou cenu v tomto členění:
- jednotková nabídková cena za zhotovení a dodání 1 kusu emisní plakety bez DPH
- sazba a výše DPH
- jednotková nabídková cena za zhotovení a dodání 1 kusu emisní plakety s DPH

4.2

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky.

4.3

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Překročení
nabídkové ceny je možné pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla
dojde ke změnám sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

5.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

5.2

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude v předloženém návrhu smlouvy
obsahovat nejnižší jednotkovou cenu za zhotovení a dodání 1 kusu emisní plakety bez DPH.
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6

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

6.1 Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy (příloha
č. 4) 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 „doplní
uchazeč“. Jedná se o následující ustanovení vzoru smlouvy:
• identifikace uchazeče
• adresa pro doručování
• cena předmětu plnění
6.2

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
• krycí list nabídky (příloha č. 1),
• čestné prohlášení o splnění kvalifikace (příloha č. 2),
• čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c)
zákona,
• doklady k prokázání splnění kvalifikace,
• vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče,
• doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat jménem nebo za uchazeče,
• kalkulace nabídkové ceny dle bodu 4 této zadávací dokumentace (příloha č. 3),
• případné další dokumenty.

6.3

Součástí nabídky musí být rovněž:
• 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;
• má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
• 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.

6.4

Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadu a musí být zajištěny proti manipulaci
(svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče).

6.5

Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím listinném vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a
v jednom datovém vyhotovení na CD/DVD.

6.6

Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě
povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. Operace zhotovení emisních plaket, při kterých
dochází ke zpracování utajovaných informací, nelze předat třetí straně.

6.7

Nabídka bude doručena do podatelny Zadavatele, která je v kanc. č. 5.28 ve čtvrtém patře budovy na
adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, a to ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude uložena v řádně
uzavřené, neporušené obálce s uvedenou adresou uchazeče, která bude výrazně označena nápisem:
NABÍDKA – „Tisk emisních plaket“ – NEOTEVÍRAT

6.8

Zadavatel dále požaduje:
6.8.1

Uchazeč musí být oprávněn přistupovat k utajované informaci podle odst. 1 a) § 20 zákona
412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů, pro stupeň utajení Vyhrazené a vyšší. Tuto schopnost prokazuje přiloženou
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ověřenou kopií „prohlášení podnikatele“, nebo ověřenou kopií „osvědčení podnikatele“, na
základě kterých je oprávněn přistupovat k utajované informaci. Platnost dokumentu musí být
minimálně do 31. 12. 2014. Uchazeč je povinen přijmout taková opatření, aby byl oprávněn
zpracovávat utajované informace stupně utajení Vyhrazené po celou dobu platnosti smlouvy.
6.8.2

Uchazeč je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací podle bodů 14., 15., 16., 17., 18.,
19., 20. a 21 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterou se stanoví seznam utajovaných
informací v oblasti působnosti Ministerstva financí, pokud takové utajované informace je
nezbytné zpracovávat v procesu zhotovení emisních plaket. Schopnosti naplnit, zajistit uvedené
požadavky prokazuje uchazeč čestným prohlášením, jehož součástí bude seznam jednoznačně
identifikovatelných dokumentů s odkazem za oblasti, které řeší a zabezpečují.

7

ČASOVÉ LIMITY

7.1

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 09. 2014 ve 13:00 hodin.

7.2

Otevírání obálek se uskuteční dne 02. 09. 2014 ve 13:30 hodin na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4.
Otevírání obálek mohou být přítomni maximálně 2 zástupci každého uchazeče, který řádně podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Tito zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou osobou
oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče.

7.3

Zadávací lhůta trvá 90 dnů.

8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

8.1

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v
souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona. Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci
musí být zadavateli doručeny nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

9

NÁMITKY

9.1

Uchazeč je oprávněn doručit námitky proti těmto zadávacím podmínkám do 5 dnů ode dne skončení
lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 110 odst. 3 zákona.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3

Kalkulace nabídkové ceny

Příloha č. 4

Závazný návrh rámcové smlouvy
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