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(dále jen „Výzva“) k podlimitní veřejné zakázce na dodávky dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“)
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Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Kontaktní údaje pro účely veřejné zakázky:
Korespondenční adresa:
ID datové schránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
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Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
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Mgr. Nikola Fritzová
+420 267 994 113
zakazky@sfzp.cz
favab6q
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00012820

Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Výroba a skladování tašek na tříděný odpad“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle ust. § 53 zákona. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva mezi zadavatelem a jedním
dodavatelem na dobu určitou.
Kompletní zadávací podmínky jsou součástí této Výzvy a jsou rovněž zpřístupněny na profilu zadavatele
v NEN na výše uvedeném odkazu. Na profilu zadavatele budou uveřejňovány také další informace
a dokumenty k této veřejné zakázce v souladu se zákonem, včetně případných vysvětlení, změn nebo
doplnění zadávací dokumentace. Prostřednictvím profilu zadavatele jsou dodavatelé rovněž povinni
podávat své nabídky.
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1

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a následné skladování 50 000 ks sad tašek na
tříděný odpad (dále jen „tašky“) a doprava těchto tašek na korespondenční adresu SFŽP ČR,
popřípadě na jinou adresu na území hlavního města Prahy. Tašky musí odpovídat níže uvedené
specifikaci.
1.1.1 Jedna sada se skládá ze čtyř samostatných skládatelných tašek s uchy určených pro
vytříděný odpad - papír, plast, sklo a kovy. Jednotlivé tašky po rozložení samostatně stojí
a lze je společně spojit pomocí suchého zipu umístěného na bocích. Spojené tašky tvoří
kompaktní celek.
1.1.2 Materiál:
Netkaná textilie o minimální gramáži 130 g/m2 potažená polypropylenem (zátěr); materiál
nesmí prosakovat (např. zbytkové tekutiny z PET lahví apod.) a musí být omyvatelný.
1.1.3 Rozměry:
Tašky na papír a plast: 35 x 24 x 49 cm (šířka x hloubka x výška)
Tašky na sklo a kovy: 26 x 24 x 49 cm (šířka x hloubka x výška)
Přední strana, zadní strana a dno tašky musí být z jednoho kusu materiálu pro zamezení
průsaku tekutin.
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1.1.4 Ucha:
Tkaný popruh bez zátěru ve stejné nebo v co nejpodobnější barvě jako taška (popř. světle
šedá barva pro všechny tašky); šířka ucha 2,5 – 3 cm, délka viditelné části ucha 42 cm; ucha
musí být pevně přišitá k delším stranám tašek.
1.1.5 Nosnost jedné tašky: minimálně 10 kg
1.1.6 Potisk: plnobarevný ze všech vnějších stran s logy a názvy jednotlivých komodit
1.1.7 Balení:
Jedna sada tašek = 1 ks taška na papír (35 x 24 x 49 cm), 1 ks taška na plast (35 x 24 x 49
cm), 1 ks taška na sklo (26 x 24 x 49 cm) a 1 ks taška na kovy (26 x 24 x 49 cm)
Každá sada tašek (4 ks) bude zabalena v PP sáčku, následně budou sady baleny a dodávány
v kartonech po cca 30 – 50 ks sad.

1.2

Dodavatel je povinen zadavatele v dostatečné míře informovat o průběhu výroby tašek
a konzultovat s ním případné otázky. Po zahájení výroby tašek bude dodavatel zadavateli zasílat
e-mailem fotografie, kde budou viditelné dílčí kroky procesu výroby tašek – potisk, šití apod. Příp.
bližší podmínky sjedná vybraný dodavatel se zadavatelem po podpisu smlouvy.
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1.3

Dodání celého nákladu tašek v počtu 50 000 ks sad do skladu dodavatele v České republice
proběhne nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 1.7.2 této Výzvy.

1.4

Dodavatel bude následně tašky skladovat, a to až do okamžiku úplného odebrání všech
uskladněných tašek zadavatelem, nejpozději však do 31. 12. 2026.

1.5

Dodavatel zajistí postupný odvoz tašek zadavateli na základě jeho objednávek, přičemž minimální
množství tašek na jeden závoz je stanoven na 1 000 ks sad.

1.6

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace:
1.6.1 kód NIPEZ: 12 Tiskařské výrobky
16 Zařízení a vybavení interiéru
1.6.2 kód CPV: 22462000-6 Reklamní materiály
39294100-0 Informační a propagační výrobky

1.7

Doba a místo plnění veřejné zakázky:
1.7.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od června/července 2021 do 31. 12. 2026.
1.7.2 Dodavatel bude povinen zajistit výrobu a dodání celého nákladu tašek do skladu
dodavatele v České republice nejpozději do 30. 11. 2021.
1.7.3 Uvedená předpokládaná doba plnění se však může změnit v závislosti na průběhu
zadávacího řízení, začátek doby plnění pak bude příp. odložen do doby uzavření smlouvy
na základě této veřejné zakázky.
1.7.4 Místem plnění veřejné zakázky je centrální pracoviště zadavatele na adrese Olbrachtova
2006/9, 140 00 Praha 4 (budova The Square), případně jiná adresa na území hlavního města
Prahy, o které bude vybraný dodavatel v dostatečném předstihu informován.
1.7.5 Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění nekoná.

1.8

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat a veškeré výstupy budou
předávány v českém jazyce, nebude-li mezi zadavatelem a dodavatelem dohodnuto jinak.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat písemně v souladu s ust. § 211
zákona, a to elektronicky s výjimkou případů uvedených v ust. § 211 odst. 3 zákona.

1.9

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Technické pomoci
programu Životní prostředí (TP OPŽP), projektu „Komunikace pro
reg. č. CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_026/0005143, ORG 6312A-5139.

2

VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU

Operačního
SFŽP ČR“,

V případě ukončení smlouvy před uplynutím doby plnění veřejné zakázky dle čl. 1.7.1 Výzvy si
zadavatel vyhrazuje možnost nahradit vybraného dodavatele jiným dodavatelem, konkrétně
dalším dodavatelem v pořadí dle výsledků hodnocení tohoto zadávacího řízení. S tímto
dodavatelem bude uzavřena smlouva pouze v případě, že i v této době bude dodavatel splňovat
veškeré stanovené zadávací podmínky, vč. požadavků na kvalifikaci. Pokud dodavatel, který se
umístil další v pořadí dle výsledků hodnocení tohoto zadávacího řízení, neposkytne zadavateli
součinnost k uzavření smlouvy či nesplní veškeré stanovené zadávací podmínky, osloví zadavatel
dalšího dodavatele v pořadí dle výsledků hodnocení tohoto zadávacího řízení, a tento postup
může opakovat až do vyčerpání všech dodavatelů v pořadí.
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3

OBCHODNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1

Veškeré obchodní a platební podmínky, práva a povinnosti zadavatele i dodavatele jsou uvedeny
v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této Výzvy. Závazný návrh smlouvy nemusí
být předložen v nabídce, dodavatel vyjadřuje svůj souhlas s tímto závazným návrhem smlouvy
a ostatními zadávacími podmínkami podáním nabídky.

3.2

Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem v souladu se závazným návrhem smlouvy
a s nabídkou vybraného dodavatele.

3.3

Ty části závazného návrhu smlouvy, které jsou označeny jako „[BUDE DOPLNĚNO]“ (jedná se
zejména o identifikaci vybraného dodavatele spolu s jeho kontaktními údaji a cena za plnění)
budou doplněny před podpisem smlouvy, a to na základě osoby vybraného dodavatele a jeho
nabídky.

3.4

Bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel v souladu s ust. § 53 odst. 6 a 122 zákona
zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
z evidence o skutečných majitelích.

3.5

Vybraný dodavatel bude před uzavřením smlouvy v souladu s § 53 odst. 6 a 122 odst. 3 písm. a)
zákona vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií požadovaných dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, pokud již originály nebo ověřené kopie dokladů nebyly předloženy v jeho
nabídce. Jejich nepředložení ve lhůtě stanovené zadavatelem bude považováno za neposkytnutí
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 zákona. Zadavatel upozorňuje,
že vybraný dodavatel předloží doklady elektronicky; musí se tedy jednat o elektronické originály
nebo ověřené kopie dokladů (konverze). Vlastnoručně podepsané a naskenované dokumenty jsou
prostou kopií. Je tedy třeba použít platný uznávaný elektronický podpis.

3.6

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
veřejného zadávání. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon
o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k dodržování podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu
veřejné zakázky podílet vč. poddodavatelů. Za tímto účelem bude zadavatel oprávněn požadovat
po dodavateli, se kterým bude uzavřena smlouva, potvrzení o proškolení ve vztahu k bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, vč. potvrzení od poddodavatelů. Zadavatel bude současně vyžadovat
řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce
podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

3.7

Zadavatel je oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli vybraného dodavatele,
a to dle ust. § 106 zákona. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné
prohlášení poddodavatele o tom, že dodavatel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské
plnění provedené na základě příslušné smlouvy o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou
čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad/faktura vystavený poddodavatelem
a potvrzení o jeho doručení dodavateli. Podrobněji jsou podmínky upraveny v návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu č. 1 Výzvy.

4

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

4.1

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace dodavatele níže uvedeným způsobem, přičemž
dodavatel v nabídce předkládá doklady o kvalifikaci v kopiích a může je nahradit čestným
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prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Vzor čestného
prohlášení o kvalifikaci dodavatele je přílohou č. 3 Výzvy.
4.2

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele podle ust. § 53 odst. 4
a § 74 odst. 1 až 3 zákona.
4.2.1 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.
4.2.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 4.2.1 písm. a) Výzvy splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. 4.2.1 písm. a) Výzvy 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.
4.2.1 písm. a) Výzvy splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 4.2.1
písm. a) Výzvy splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele
a vedoucí pobočky závodu.
4.2.3 Doklady, kterými dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a výpis z evidence Rejstříku trestů
fyzických osob každého člena statutárního orgánu, je-li dodavatel právnickou osobou,
jinak výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob, není-li dodavatel právnickou
osobou (to vše ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona a čl. 4.2.1 písm. a) Výzvy);
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona a čl.
4.2.1 písm. b) Výzvy);
c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) zákona a čl. 4.2.1 písm. b) Výzvy);
d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění (ve vztahu
k § 74 odst. 1 písm. c) zákona čl. 4.2.1 písm. c) Výzvy);
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (ve vztahu § 74 odst. 1 písm.
d) zákona a čl. 4.2.1 písm. d) Výzvy);
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f) výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení o tom, že dodavatel není
v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona čl. 4.2.1 písm. e)
Výzvy).
4.2.4 Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4.3

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele dle ust. § 53 odst. 4
a § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tento musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4.4

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle ust. § 53 odst. 4
a § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
4.4.1 Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele (včetně kontaktních údajů objednatele). Dodavatel prokáže, že za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 2 dodávky obdobného
charakteru, tj. výroba a dodání obdobných reklamních předmětů, které jsou předmětem
této veřejné zakázky, přičemž každá z referencí musí splňovat finanční objem min.
500 000 Kč bez DPH.
4.4.2 Seznam významných dodávek bude mít následující strukturu:
-

identifikace dodavatele (název, IČO, sídlo),
identifikace objednatele (název, IČO, sídlo) a jeho kontaktní údaje,
název významné dodávky,
popis dodávky, ze kterého bude zřejmé splnění kvalifikačního požadavku,
doba realizace služby (mm/rr – mm/rr),
u všech doložených dodávek, u kterých dodavatel nebyl jediným dodavatelem, musí být
součástí seznamu také procentuální vyjádření jeho podílu na realizaci s ohledem na
kvalifikační požadavky.

4.5

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.

4.6

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. Pokud zadavatel
vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad (např. čestné prohlášení).

4.7

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje zadavatelem požadovanou základní způsobilost
a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

4.8

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby v souladu s ust. § 53
odst. 4 a § 83 zákona. V takovém případě ve své nabídce předloží následující doklady:
a) doklady o splnění základní způsobilosti podle čl. 4.2.3 písm. a) až f) této Výzvy jinou osobou;
b) doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 4.3 této Výzvy jinou osobou;
c) doklady prokazující splnění chybějící části technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
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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.
4.9

Má se za to, že požadavek podle čl. 4.8 písm. d) Výzvy je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem.

4.10

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení
ke kvalifikaci. Tato povinnost zadavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým
způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny. Nesplnění této povinnosti je důvodem
pro vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

5

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1

Nabídková cena dodavatele bude zpracována jako jednotková nabídková cena za jednu sadu
tašek při celkovém nákladu tašek v počtu 50 000 ks sad, a to včetně dodání do skladu dodavatele
v České republice, následného skladování a postupného odvozu na místo určené zadavatelem
v souladu s čl. 1 Výzvy.

5.2

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK) a bude zaokrouhlena na 2 desetinná
místa. Nabídková cena bude uvedena jako částka bez DPH, částka DPH a částka včetně DPH dle
zákonné sazby aktuální v době podání nabídky za jednu sadu tašek. Dále dodavatel uvede cenu
bez DPH a včetně DPH za celý předmět plnění.

5.3

Dodavatel předloží v nabídce tabulku kalkulace nabídkové ceny v krycím listu nabídky, který
tvoří přílohu č. 2 Výzvy. Dodavatel do tabulky doplní pouze žlutě podbarvená pole. Dodavatel není
oprávněn do uvedené tabulky zasahovat jiným způsobem.

5.4

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná cena po celou dobu trvání
smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení a musí zahrnovat veškeré náklady
spojené s realizací předmětu veřejné zakázky; žádné další služby, dodávky ani činnosti
nebudou samostatně účtovány. Nabídková cena musí zahrnovat i předpokládaný vývoj cen
v daném odvětví, a to až do doby dokončení předmětné veřejné zakázky. Změny cen na základě
inflace jsou nepřípustné.

5.5

Nabídková cena může být změněna 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.

6

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost, která
bude stanovena na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH za jednu sadu
tašek. Tato nabídková cena bude uvedená ve vzoru Krycího listu - kalkulace nabídkové ceny
(příloha č. 2 této Výzvy). Váha tohoto hodnoticího kritéria – 100 %.

6.2

Nabídky budou seřazeny vzestupně podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH za jednu sadu
tašek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
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včetně DPH, jako nejméně ekonomicky výhodná pak bude hodnocena nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou v Kč včetně DPH.
6.3

Jestliže na základě hodnocení nabídek budou vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější dvě
či více nabídek, bude pořadí nabídek stanoveno na základě okamžiku doručení nabídek. Za
ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude v takovém případě považována nabídka, která byla
doručena nejdříve.

6.4

Pokud by dodavatel, ačkoli k tomu není povinen, předložil v nabídce i návrh smlouvy, rozhodující
pro hodnocení je nabídková cena uvedená v příloze č. 2 Výzvy – Krycí list nabídky.

7

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

7.1

Dodavatel v nabídce předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvede,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Vzor seznamu poddodavatelů je
přílohou č. 4 Výzvy. Pokud v době podání nabídky nejsou dodavateli všichni poddodavatelé
známi, určí dodavatel v nabídce alespoň části veřejné zakázky, které hodlá prostřednictvím
poddodavatele plnit.

7.2

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu
poddodavatelé známi. Neuvedení poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky
následně, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

7.3

V případě, že dodavatel prokáže v zadávacím řízení pomocí poddodavatele část kvalifikace, může
být změna takového poddodavatele uskutečněna pouze se souhlasem zadavatele, přičemž nový
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanoveném v těchto zadávacích
podmínkách.

8

POŽADAVKY NA OBSAH A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:
a) krycí list nabídky s identifikačními a kontaktními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny,
podepsaný osobou, která je oprávněna jednat za dodavatele. Nevyplývá-li oprávnění jednat za
dodavatele ze zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné veřejně dostupné evidenci, předloží
dodavatel v nabídce také doklad o oprávnění osoby, která podepsala krycí list nabídky, jednat
za dodavatele (např. plnou moc). Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 2 Výzvy;
b) doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 4 Výzvy, přičemž lze využít vzor čestného prohlášení,
který tvoří přílohu č. 3 Výzvy;
c) seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, včetně uvedení, kterou část veřejné
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Vzor seznamu poddodavatelů je přílohou č. 4 této
Výzvy. Pokud v době podání nabídky nejsou dodavateli všichni poddodavatelé známi, určí
dodavatel v nabídce alespoň části veřejné zakázky, které hodlá prostřednictvím poddodavatele
plnit;
d) čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 5 této Výzvy;
e) případné další dokumenty (plná moc, apod.).

8.2

Nabídku lze podat pouze v elektronické formě prostřednictvím Národního elektronického
nástroje (dále také jen „NEN“), který je dostupný zde https://nen.nipez.cz/. Zadavatel upozorňuje,
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že dodavatel musí být v NEN řádně registrovaný, přičemž registrace není okamžitá. Podrobné
informace o elektronickém nástroji NEN dodavatel nalezne v dokumentech dostupných na výše
uvedeném odkazu, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“
(zejména „Postup registrace do NEN pro dodavatele i zadavatele“, „Pravidla NEN“) a „Uživatelské
příručky“ (zejména „Příručka pro dodavatele a externí administrátory“, „Registrace zadavatele
a dodavatele, správa organizace a osob“). Není-li již dodavatel v NEN registrován, zadavatel
doporučuje provést registraci a seznámení se s prostředím NEN bez zbytečného odkladu,
nikoliv až v okamžiku podávání nabídky před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel dále upozorňuje na nutnost používat platný uznávaný elektronický podpis.
Zadavatel nenese odpovědnost za podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek v důsledku
opožděné nebo chybné registrace dodavatele nebo nezajištění platného uznávaného
elektronického podpisu.
8.3

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, přičemž
zadavatel preferuje předložení nabídky v PDF/A, případně v Microsoft Office (Word, Excel) nebo
ZIP.

8.4

Dodavatel je povinen jím podanou nabídku zašifrovat. K zašifrování nabídky dodavatel použije
zadavatelem poskytnutý šifrovací klíč. Tento klíč je uveřejněn na profilu zadavatele společně se
zadávacími podmínkami. Nabídku dodavatele, která bude zašifrována špatným certifikátem, bude
zadavatel považovat podle § 28 odst. 2 zákona za nepodanou a v průběhu zadávacího řízení k ní
nebude přihlížet.

8.5

Dodavatel může podat jen jednu nabídku a nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel je povinen v nabídce
uvést skutečnosti a předložit doklady stanovené zákonem a vyžadované zadavatelem ve Výzvě.

8.6

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

8.7

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8.8

Nabídka vč. všech dokladů musí být zpracována a předložena v českém jazyce, popř. s českým
překladem. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají
bez překladu.

8.9

Bude-li nabídka shledána jako neúplná či nejasná, může být dodavatel vyzván k jejímu doplnění
nebo objasnění. Tím však nesmí být změněna nabídková cena. Pokud dodavatel nabídku nedoplní
nebo neobjasní v přiměřené lhůtě poskytnuté zadavatelem, může být jeho nabídka vyřazena
a dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

9

ČASOVÉ ÚDAJE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

9.1

Zadavatel může zadávací podmínky vysvětlit v souladu s § 54 odst. 5 zákona. Vysvětlení zadávacích
podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele na odkazu uvedeném v kontaktních údajích
zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Bude-li to
povaha změny nebo doplnění zadávacích podmínek vyžadovat, zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

9.2

O vysvětlení zadávacích podmínek je oprávněn požádat také dodavatel, přičemž písemná žádost
musí být doručena zadavateli alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, a to předně prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Zadavatel uveřejní vysvětlení
zadávacích podmínek do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti na profilu zadavatele na odkazu
uvedeném v kontaktních údajích zadavatele. Nebude-li dodavatelem žádost o vysvětlení
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doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout a v případě,
že jej poskytne, není povinen dodržet lhůtu podle čl. 9.1 této Výzvy.
9.3

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 6. 2021 v 10:00 hod.

10

VÝHRADA ZADAVATELE

10.1

Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 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.

10.2

Zadavatel si v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona vyhrazuje právo provést hodnocení nabídek před
posouzením nabídek. V takovém případě dojde po hodnocení nabídek k posouzení nabídky, která
byla podána dodavatelem, který se umístil první, případně dalším v pořadí.

11

POŽADAVKY ZADAVATELE K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ

11.1

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o střetu zájmů“) zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku obchodní společnosti, ve které
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů1 nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel není
oprávněn zadat veřejnou zakázku ani obchodní společnosti, jejíž poddodavatel, kterým
prokazovala kvalifikaci, naplní uvedenou podmínku § 4b zákona o střetu zájmů.

11.2

Zadavatel za účelem splnění povinnosti stanovené v bodu 11.1 Výzvy požaduje, aby dodavatel,
je-li obchodní společností (tj. veřejnou obchodní společností, komanditní společností, společností
s ručením omezeným, akciovou společností, evropskou společností a evropským hospodářským
zájmovým sdružením), v nabídce předložil čestné prohlášení prokazující, které fyzické osoby
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, příp. aby doložil
čestné prohlášení, že žádná taková osoba neexistuje (vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 5
této Výzvy).

11.3

V případě, že dodavatel naplní podmínky § 4b zákona o střetu zájmu, bude dodavatel vyloučen
z účasti ve výběrovém řízení.

..........................................................................................
Ing. Petr Valdman
ředitel SFŽP ČR
Přílohy:
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1
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Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o kvalifikaci dodavatele
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů
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