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a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech
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1.

Údaje o oznámení zadávacího řízení
Předběžné oznámení:
Evidenční číslo VZ:

346818

Evidenční číslo formuláře:

7301011046818

Datum uveřejnění:

28.02.2013

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:
Evidenční číslo VZ:

přiděleno Věstníkem veřejných zakázek
(viz www.vestnikverejnychzakazek.cz)

Datum odeslání Oznámení o zakázce:

2.

12.04.2013

Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Česká republika - Ministerstvo financí

Sídlo:
Kód právní normy:
IČ:
DIČ:
Kód státu:
Jménem zadavatele jedná:

(dále jen „zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“),
Praha 1, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10,
325 - organizační složka státu,
00006947,
CZ00006947,
CZ, Česká republika,
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí,
na základě pověření ministra financí.

Webové stránky zadavatele:

www.mfcr.cz

Profil zadavatele:

ww:e-zakazky.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení 4502
Ekologické škody; Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA,
odborný referent oddělení 4502;

e-mail:

jaroslav.zima@mfcr.cz; tomas.strakos@mfcr.cz;

tel.:

+420 257 043 967; +420 257 043 915;

fax:

+420 257 043 950.

3.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1

Obecné vymezení předmětu plnění
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle projektové dokumentace
„Relikvidace SDD Michálkovická jáma“, zpracované společností DIAMO, státní
podnik, odštěpný závod ODRA.
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Předmětem plnění je relikvidace starého důlního díla (dále také „SDD“)
Michálkovická jáma z důvodu vzniku několika mimořádných událostí týkající
se nekontrolovaného výstupu metanu a v posledních letech zejména opakovaného
propadu zásypu jámy projevující se až na povrch terénu otevřeným kráterem.
K poslednímu ujetí zeminy a odkrytí kraje povalu došlo v červenci 2012.
Předkládaný projekt řeší následující činnosti:
-

inženýrská činnost, přípravné práce,
bezpečnostní dohled,
atmogeochemický průzkum (metanscreening),
geofyzikální průzkum,
demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení,
průzkum důlního díla - kontrola stability zásypu jámového stvolu,
oprava stávajícího uzavíracího povalu a jeho uvedení do souladu s platnou
báňskou legislativou,
rekultivace dotčených pozemků,
kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening),
protokolární předání pozemku majiteli, zpracování závěrečné zprávy.

Cílem prací je ověření stavu zásypu likvidovaného SDD Michálkovická jáma,
zajištění stability jámy a bezpečnosti jejího okolí. Provedení díla má ryze
bezpečnostní charakter zaměřený na bezpečnost obyvatelstva, zajištění zdraví
a majetku osob.
Jedná se o hornickou činnost, realizovanou na základě Rozhodnutí o povolení
hornické činnosti (dále také „PHČ“). Veškerá nezbytná správní řízení budou
zpracována a vyřízena vybraným uchazečem u Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Součástí správního řízení za
účelem PHČ bude rovněž vyřešení střetů zájmů a vypořádání vztahů s vlastníky
pozemků zhotovitelem, na základě souhlasu DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
ODRA.
Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem státní báňské správy s vysokými
požadavky na bezpečnost. Samozřejmostí bude monitorování stavu hladiny zásypu
jámy a koncentrací důlních plynů, zejména metanu, během celé doby realizace prací.
Místo realizace uvedeného projektu se z hlediska výstupu důlních plynů nachází na
území kategorizovaném jako „Území s možným nahodilým výstupem důlních
plynů“. Toto území je vymezeno mapovým podkladem zpracovaným v 05/2002,
pořízeným z výsledku řešení projektu č. 1/1999 Českého báňského úřadu v Praze,
pod názvem „Kategorizace území OKR z hlediska vystupujících důlních plynů
na povrch“.
Vzhledem k celkovému charakteru prací, bude vlastnímu provedení díla předcházet
atmogeochemický průzkum (provádí akreditovaná zkušební laboratoř, dále také
„AZL“). Měření AZL je prováděno akreditovaným standardním operačním postupem
a v souladu s „Obecnou metodikou stanovení metanu a oxidu uhličitého
v půdním vzduchu“, kterou vzal na vědomí a odsouhlasil Český báňský úřad v Praze
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dne 17.07.2005, a která je součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Výsledky
AZL jsou doloženy protokolem o zkoušce. Atmogeochemický průzkum
(metanscreening) bude rovněž realizován i po ukončení všech požadovaných činností
projektu Relikvidace starého důlního díla Michálkovická jáma.
3.2

Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace
Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací,
podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo
použitelného předpisu Evropské unie je následující:
Textový popis

kód CPV

měrná
jednotka

rozsah
množství

Technicko-inženýrské služby

71300000-1

kpl

2

Monitorování methanu

90731600-6

kpl

2

(m2)

(2 x 10.000)

(Atmogeochemický průzkum)
Dohled nad projektem a dokumentací

71248000-8

kpl

1

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký
průzkum

71351000-3

m

540

Opravy a údržba bezpečnostního zařízení

50610000-4

kpl

1

Vysvětlivky:
kpl = komplet
3.3

Další podmínky realizace veřejné zakázky
Případné nutné zábory pro provedení hornické činnosti, výkopová povolení,
přeložky, vytýčení sítí technické infrastruktury apod. bude uchazeč zajišťovat na své
vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací
musí být zahrnuty v nabídkové ceně) a jménem právnické osoby.
Dodavatel je při plnění předmětu veřejné zakázky povinen vycházet z podkladů
předaných zadavatelem, příp. právnickou osobou (viz čl. 6.2 této ZD), a dodržovat
obecně závazné právní předpisy ČR, platné ČSN a písemné pokyny zadavatele,
příp. právnické osoby.
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3.4

Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění
předmětné veřejné zakázky.
Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi
obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují
k předmětu plnění veřejné zakázky.

3.5

Opční právo
Zadavatel v tomto zadávacím řízení nevymezuje žádný požadavek na opční právo.

4.

Technické podmínky
Relikvidace starého důlního díla Michálkovická jáma bude, z hlediska technického
řešení, provedena v souladu s platnou báňskou legislativou. Způsob relikvidace se
bude řídit zejména Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je v zadávací dokumentaci, technických podmínkách, obsažen požadavek
nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil
z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované
jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

5.

Položkový rozpočet
Struktura položkového rozpočtu je v písemné elektronické podobě uveřejněna
na profilu zadavatele.
Uchazeč ve své nabídce předloží vyplněný položkový rozpočet dle požadavků
uvedených v článku 10., odstavci 10.1 této ZD.
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6.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

6.1

Doba plnění veřejné zakázky
Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou s následujícími termíny plnění.
Předpokládaný termín zahájení plnění:

01.11.2013

Předpokládaný termín dokončení plnění:

31.10.2014

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání 12 měsíců
je nejvýše možná, avšak může být za předpokladu splnění celého předmětu veřejné
zakázky případně dodavatelem po dohodě se zadavatelem zkrácena.
Uvedené konkrétní termíny zahájení plnění a dokončení plnění jsou pouze termíny
předpokládanými, stanovenými zadavatelem s ohledem na bezproblémový průběh
zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů,
které vyplývají buď z procesního průběhu zadávacího řízení anebo z objektivních
klimatických podmínek znemožňujících zahájení plnění veřejné zakázky. Posun
termínů zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky podléhá vždy rozhodnutí
zadavatele, který adekvátním způsobem upraví termíny v návrhu realizační smlouvy
u uchazeče, s nímž hodlá uzavřít smlouvu.
Uchazeč ve své nabídce doloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné
zakázky, zpracovaný v členění dle měsíců, který bude obsahovat všechny
požadované práce podle případných jednotlivých dílčích etap. Harmonogram musí
respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v Oznámení o zakázce,
v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy, technickými předpisy
a orgány státní správy.
6.2

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je lokalita starého důlního díla Michálkovická jáma
(viz projektová dokumentace „Relikvidace SDD Michálkovická jáma“):
Obec:

Ostrava - Michálkovice,

Kraj:

Moravskoslezský kraj,

Kód NUTS3:

CZ080.

Identifikace právnické osoby:
Právnická osoba:

DIAMO, státní podnik,

IČ:

00002739,

DIČ:

CZ00002739,

Sídlo:

Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27,

Označení odštěpného závodu:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA,
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Sídlo odštěpného závodu:

Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86,

Kraj:

Moravskoslezský kraj,

Kód NUTS3:

CZ080.

K vyřízení povolení vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví právnické osoby
a budou dotčené realizací předmětné zakázky, poskytne právnická osoba nezbytnou
součinnost.
Souhlasy vlastníků se strpěním realizace zakázky a povolením vstupu na pozemky
dotčené realizací předmětné zakázky, vyřídí zhotovitel v rámci správního řízení
k Rozhodnutí o povolení hornické činnosti.

7.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

7.1

Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace – rozsah, způsob
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se
zákonem VZ je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném
řízení. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpokladů stanovených dle § 53 zákona VZ
(viz odstavec 7.2 této ZD),
b) splní profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona VZ (viz odstavec
7.3 této ZD),
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit
veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona VZ (viz odstavec 7.4 této ZD),
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona VZ (viz odstavec 7.5
této ZD) v rozsahu požadovaném zadavatelem.

7.1.1

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona VZ v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu s ustanovením
§ 51 odst. 4 zákona VZ prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle
§ 53 odst. 1 písm. j) zákona VZ a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) zákona VZ subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž bude vyplývat závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
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subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d)
zákona VZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku).
7.1.2

Společná nabídka
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1
písm. a) zákona VZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona VZ)
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis
z obchodního rejstříku), v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona VZ (tj. profesní kvalifikační
předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku),
a § 50 odst. 1 písm. d) zákona VZ (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí
prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele se ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ (čl. 7.1.1 této ZD) použije
obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona VZ
společně několika dodavateli, jsou povinni zadavateli předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného
dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění
jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro
doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného
dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)) a kontaktní fyzickou osobu včetně
telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce
doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.

7.1.3

Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Dle § 51 odst. 7 zákona VZ, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem VZ a zadavatelem. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být
v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.
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Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí
i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
7.1.4

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně
s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona VZ, kromě písm. f) a h) tohoto odstavce
(viz ust. § 127 odst. 3 zákona VZ), a profesních kvalifikačních předpokladů podle
§ 54 zákona VZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání
splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona
VZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně
s nabídkou) a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty
pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel v souladu s § 143 zákona VZ přijme výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“) popřípadě příslušný
zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského
hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva
uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento
výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo
podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný
zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce. Z výpisu zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat
prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu tak, jak si
je zadavatel vymezil, tj.
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona VZ, při současném splnění
požadavku zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce
7.2 této ZD uvedených pod písm. f) a h) jednotlivými požadovanými doklady,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona VZ,
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c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou
kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona VZ.
7.1.5

Pravost a stáří dokladů
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem
požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče; pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci,
musí být v nabídce předložena platná plná moc.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech alespoň kopiemi
požadovaných dokladů. Originály nebo ověřené kopie dokladů je uchazeč,
se kterým má být uzavřena smlouva, povinen předložit nejpozději před
uzavřením smlouvy. Předloží-li uchazeč originály či úředně ověřené kopie dokladů
již v nabídce, zařadí je do výtisku označeného „Originál“; kopie těchto dokladů
budou obsaženy ve výtiscích nabídky označených „Kopie“.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

7.1.6

Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto
skutečnost zadavateli písemně oznámit. Následně do 10 pracovních dnů od oznámení
této skutečnosti je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu
s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona VZ možné uzavřít smlouvu, a to
až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel
uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

7.1.7

Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona VZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím
řízení. Zadavatel dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím
řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.

7.2

Základní kvalifikační předpoklady
Dle § 53 odst. 1 zákona VZ základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
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skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
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je-li podle § 54 písm. d) zákona VZ požadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Způsob prokázání
předpokladů:

splnění

výše

uvedených

základních

kvalifikačních

Dodavatele prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
zákona VZ doklady uvedenými v § 53 odst. 3 zákona VZ, to znamená, že v nabídce
předloží:
a) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. a) a b) výpis z evidence
Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů,
b) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. c), d), e), g), i), j) a k)
čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, které daným čestným
prohlášením prokazuje,
c) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. f) potvrzení příslušného
finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů,
d) k prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. h) potvrzení příslušného
orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Doklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) a h) zadavatel požaduje předložit i v případě
prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(ve smyslu ust. § 127 odst. 3 zákona VZ) nebo výpisem ze zahraničního seznamu
či zahraničním certifikátem (ve smyslu § 143 odst. 3 zákona VZ).
7.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a)

Dle § 54 písm. a) zákona VZ

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší
90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
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b)

Dle § 54 písm. b) zákona VZ

Dokladu o oprávnění k podnikání vydaného podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícímu příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání
vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících
živnostenských oprávnění nebo výpisu z živnostenského rejstříku, který bude
obsahovat požadované živnosti:
-

c)

živnostenské oprávnění pro obor testování, měření, analýzy a kontroly,
popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění
veřejné zakázky.
Dle § 54 písm. c) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
d)

Dle § 54 písm. d) zákona VZ

Dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti
předložením všech níže požadovaných dokladů:
-

oprávnění k hornické činnosti podle § 2 písm. c) a g), a k činnosti prováděné
hornickým způsobem podle § 3 písm. c), f) a h) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, vydané podle vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování
objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších
předpisů;

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní dolu
v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
a s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle
§ 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;

-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) báňský
projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.,
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o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou
činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost prováděnou
hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů;
-

osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) technický dozor
v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost prováděnou hornickým
způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů;

-

osvědčení o akreditaci akreditované zkušební laboratoře (AZL) vydané
Českým institutem pro akreditaci, včetně přehledu akreditovaných standardních
operačních postupů, přičemž alespoň jeden z nich musí být shodný s „Obecnou
metodikou stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu“,
kterou vzal na vědomí a odsouhlasil Český báňský úřad v Praze dne 17.07.2005.

e)

Dle § 54 písm. e) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
7.4

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku.

7.5

Technické kvalifikační předpoklady
V případě této veřejné zakázky je základním účelem zadání poskytnutí služby.

7.5.1

Technické kvalifikační předpoklady pro poskytování služeb dle § 56 odst. 2
zákona VZ
a)

Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání:
Dodavatel v nabídce předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto
seznamu musí být:
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1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo poskytnutí služeb a musí obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto služby provedeny řádně a odborně.
Dodavatel splňuje tento požadavek, pokud v seznamu uvede:
-

zakázky, které byly zahájeny a současně i dokončeny v rozhodném časovém
úseku posledních 3 let, a požadovaná výše minimálního finančního objemu
takových zakázek je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

zakázky, které nejsou ještě dokončeny, avšak požadovaná výše minimálního
finančního objemu takových zakázek v rozhodném časovém úseku posledních
3 let je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo

-

zakázky, jejichž realizace byla započata před rozhodným časovým úsekem
posledních 3 let, avšak s podmínkou, že k dokončení těchto zakázek došlo právě
v tomto požadovaném období. V tomto případě zadavatel uzná celkovou výši
plnění takových jednotlivých zakázek.

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
-

minimálně 1 poskytnutá služba v posledních 3 letech v oblasti likvidace /
relikvidace svislého důlního díla (jámy) s výstupy metanu o hloubce minimálně
300 m v souhrnném finančním objemu ve výši minimálně 9 milionů Kč
bez DPH;

a
-

b)

minimálně 1 služba poskytnutá v posledních 3 letech akreditovanou
laboratoří, zaměřená na provádění atmogeochemického průzkumu, dle „Obecné
metodiky stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu“,
v souhrnném finančním objemu ve výši minimálně 0,5 milionu Kč bez DPH.
Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání:
Dodavatel v nabídce předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických
útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a u každého z techniků uvede
jeho dosažené (ukončené) vzdělání v příslušném směru a délku trvání relevantní
praxe ve smyslu následujících požadavků.
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Seznam techniků musí obsahovat i funkci, kterou bude příslušný technik zastávat
při plnění veřejné zakázky. Přílohou seznamu bude doklad o dosaženém vzdělání
v požadovaném zaměření, a to od každého, v seznamu uvedeného technika.
Seznam technických útvarů musí v příloze obsahovat níže vymezené dokumenty.
Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
I.

Technici

Minimální počet techniků:
2 technici zajišťující kontrolu jakosti
Minimální dosažený stupeň vzdělání a minimální odborná kvalifikace a odborná
praxe techniků:
-

minimálně 1 osoba s absolvovaným vysokoškolským vzděláním alespoň
magisterského studijního programu báňského zaměření a s osvědčením
o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní dolu v souladu
s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na
odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost v rozsahu
podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
a s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle
§ 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s 3 letou
praxí v oboru;
Úroveň vzdělání se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
odborná kvalifikace se dokládá platným osvědčením o odborné způsobilosti
vydaným místně příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5 odst. 7
v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem periodické
zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené vyhlášky.

-

minimálně 1 osoba s absolvovaným vysokoškolským vzděláním alespoň
magisterského studijního programu báňského zaměření nebo alespoň
absolvovaným středoškolským vzděláním báňského zaměření zakončeným
maturitou a s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti)
báňský projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ
č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro
hornickou činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost
prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f)
a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s 3 letou praxí v oboru;
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Úroveň vzdělání se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském nebo
středoškolském vzdělání, odborná kvalifikace se dokládá platným osvědčením
o odborné způsobilosti vydaným místně příslušným orgánem státní báňské
správy podle § 5 odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.,
se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle
§ 8 uvedené vyhlášky.
II. Technické útvary
Minimální počet technických útvarů:
1 akreditovaná zkušební laboratoř
Minimální odborná kvalifikace technických útvarů:
-

c)

osvědčení o akreditaci akreditované zkušební laboratoře vydané Českým
institutem pro akreditaci, včetně přehledu akreditovaných standardních
operačních postupů, přičemž alespoň jeden z nich musí být shodný s „Obecnou
metodikou stanovení koncentrace metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu“,
kterou vzal na vědomí a odsouhlasil Český báňský úřad v Praze dne 17.07.2005.
Dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
d)

Dle § 56 odst. 2 písm. d) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
e)

Dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů a způsob prokázání:
Dodavatel v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele,
jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní
úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu)
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb, a to ve formě čestného prohlášení, v němž uvede jmenný
přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením výčtu osvědčení
o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.
Přílohou čestného prohlášení dodavatele budou:
-

čestné prohlášení každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné
zakázce s jejím vlastnoručním podpisem,
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-

osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné
kvalifikaci:
-

osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel
prokázat ve formě dokladu o ukončení (absolvování) středoškolského, resp.
vysokoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský
diplom);

-

osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje
zadavatel prokázat dokladem o osvědčení odborné kvalifikace (autorizace,
kvalifikace, osvědčení o odborné způsobilosti), vydaným příslušnou
institucí, a čestným prohlášení konkrétní osoby s uvedením výčtu konkrétní
praxe, ve struktuře - zaměstnavatel, pozice, délka praxe, s jejím
vlastnoručním podpisem.

Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Minimální počet osob odpovědných za poskytování služeb:
3 odpovědné osoby
Minimální dosažený stupeň vzdělání a minimální odborná kvalifikace a praxe osob
odpovědných za poskytování služeb:
-

minimálně 1 osoba s absolvovaným vysokoškolským vzděláním alespoň
magisterského studijního programu báňského zaměření a s osvědčením
o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní dolu
v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro hornickou činnost
v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
a s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle
§ 3 písm. c), písm. f) a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s 3 letou
praxí v oboru, pro plynující uhelné doly;
Úroveň vzdělání se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
odborná kvalifikace se dokládá platným osvědčením o odborné způsobilosti
vydaným místně příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5 odst. 7
v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem periodické
zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené vyhlášky.

-

minimálně 1 osoba s absolvovaným vysokoškolským vzděláním alespoň
magisterského studijního programu báňského zaměření nebo alespoň
absolvovaným středoškolským vzděláním báňského zaměření zakončeným
maturitou a s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti)
báňský projektant v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ
č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro
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hornickou činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost
prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f)
a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s 3 letou praxí v oboru;
Úroveň vzdělání se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském nebo
středoškolském vzdělání, odborná kvalifikace se dokládá platným osvědčením
o odborné způsobilosti vydaným místně příslušným orgánem státní báňské
správy podle § 5 odst. 7 v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.,
se záznamem periodické zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle
§ 8 uvedené vyhlášky.
-

minimálně 1 osoba s absolvovaným alespoň středoškolským vzděláním
v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem s maturitní zkouškou
a s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti)
technický dozor v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky ČBÚ
č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro
hornickou činnost v rozsahu podle § 2 písm. c) a písm. g) a pro činnost
prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. c), písm. f)
a písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s 3 letou praxí v oboru;
Úroveň vzdělání se prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském vzdělání,
odborná kvalifikace se dokládá platným Osvědčením o odborné způsobilosti
vydaným místně příslušným orgánem státní báňské správy podle § 5 odst. 7
v návaznosti na § 4 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., se záznamem periodické
zkoušky do osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 uvedené vyhlášky.

f)

Dle § 56 odst. 2 písm. f) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
g)

Dle § 56 odst. 2 písm. g) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
h)

Dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.
Obecně ke způsobu prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle
§ 56 zákona VZ
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem v této zadávací
dokumentaci (v odstavci 7.5), je oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady
odmítnout.
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8.

Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů
Zadavatel stanovuje, aby činnosti podléhající Rozhodnutí o povolení hornické
činnosti (tzn. hornická činnost dle § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou
provádění vrtných prací, nebyly plněny subdodavatelem.

8.1

Přehled subdodavatelů
Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce
specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.
Uchazeč tak učiní čestným prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém
spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel
realizovat - s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na veřejné
zakázce (formou přehledné tabulky).
Pořadové
Subdodavatel
číslo
(obchodní firma nebo
subdodavatele název / obchodní
firma nebo jméno a
příjmení)

IČ
(identifikační
číslo)

Věcný podíl
subdodavatele
na plnění veřejné
zakázky

Finanční podíl
subdodavatele
na plnění
veřejné
zakázky (v %)

1
2
…
až x
Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné čestné prohlášení každého
subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat
jménem či za konkrétního subdodavatele. V požadovaném čestném prohlášení,
zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový
subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat
závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
Toto čestné prohlášení nenahrazuje zákonný požadavek na předložení smlouvy
se subdodavatelem v případě, kdy uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele viz článek 7., odstavec 7.1
této ZD a ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ.
Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Uchazeč
je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících uchazeči z realizační smlouvy.
Uchazeč dále uvede
v následujícím členění:

identifikační
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údaje

o

jednotlivých

subdodavatelích

-

obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení
subdodavatele,

-

sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,

-

právní forma subdodavatele,

-

identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno / datum narození / registrační údaj
obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),

-

daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má subdodavatel přiděleno pro účely
platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH;
zahraničních osoba uvede registrační údaj obvyklý dle země původu,

-

kontaktní osoba subdodavatele s uvedením:
-

telefonického spojení,

-

faxového spojení,

-

e-mailového spojení na stanovenou kontaktní osobu subdodavatele.

Výše uvedená kompletní struktura identifikačních údajů bude uvedena za každého
subdodavatele samostatně!
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné
osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné čestné prohlášení, podepsané
osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního uchazeče, ve kterém tuto
skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu
bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv
subdodavateli následně zadat.
8.2

Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
Změna subdodavatele musí být odsouhlasena zadavatelem a oznámena právnické
osobě a supervizi.

9.

Způsob zpracování nabídky, forma nabídky
Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce
v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení o zakázce, v této zadávací
dokumentaci, a dále rovněž v souladu se zněním zákona VZ.

9.1

Členění nabídky

9.1.1

Titulní list nabídky
Titulní list nabídky s označením (názvem) a evidenčním číslem této veřejné zakázky,
a identifikačními údaji uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona VZ
a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím členění:
-

obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče,
sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
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-

právní forma uchazeče,
identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.

Zadavatel požaduje dále uvést:
-

daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má uchazeč přiděleno pro účely
platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,

-

uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul,
na základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče,

-

uvedení kontaktní osoby uchazeče s uvedením:
- telefonického spojení,
- faxového spojení,
- e-mailového spojení na uvedenou kontaktní osobu,
www stránky uchazeče,

-

doručovací adresu uchazeče na území České republiky, pokud uchazeč disponuje
kontaktním místem na území České republiky.

V případě podání společné nabídky (viz ustanovení § 69 odst. 4 zákona VZ)
zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl výše uvedené identifikační údaje
za každého dodavatele samostatně!
9.1.2

Obsah nabídky
V nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých
článků, oddílů (kapitol, částí).

9.1.3

Doklady prokazující splnění kvalifikace
Seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče,
v členění dle jednotlivých okruhů kvalifikačních předpokladů a následně
jednotlivých dodavatelů, popř. subdodavatelů.
Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů:

9.1.4

-

Základní kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.2 této ZD),

-

Profesní kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.3 této ZD),

-

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (v souladu
s odstavcem 7.4 této ZD),

-

Technické kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.5 této ZD).

Doklad o poskytnutí jistoty
Uchazeč v nabídce předloží doklad o poskytnutí jistoty v souladu s článkem 13. této
ZD.
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9.1.5

Nabídková cena
Uchazeč v nabídce předloží nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 10.,
resp. odstavcem 10.1 této ZD.

9.1.6

Návrh realizační smlouvy
Uchazeč v nabídce předloží jeden stejnopis návrhu realizační smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž užije přílohu č. 1 této
ZD.

9.1.7

Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky
Uchazeč v nabídce předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky
v souladu s článkem 6., odstavcem 6.1 této ZD.

9.1.8

Přehled subdodavatelů
Uchazeč v nabídce předloží přehled subdodavatelů, který bude zpracován v souladu
s požadavky článku 8., odst. 8.1 této ZD.

9.1.9

Položkový rozpočet
Uchazeč v nabídce předloží položkový rozpočet zpracovaný (oceněný) v souladu
s požadavky článku 10. této ZD. Veškeré oceněné položky v položkovém rozpočtu
musí být uvedeny v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty.

9.1.10

Ostatní čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem a zákonem VZ
V rámci členění nabídky uchazeč v nabídce v této kapitole předloží ostatní jednotlivá
čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem dle této ZD, kromě prohlášení
bezprostředně se vztahujících ke kvalifikaci uchazeče.
Uchazeč dále v této kapitole předloží v souladu s § 68 odst. 3 zákona VZ:
a) 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,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.
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9.1.11

Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
Zadavatel doporučuje, aby uchazeč na posledním listu nabídky předložil prohlášení
uchazeče podepsané osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem
či za uchazeče (v případě zmocnění doloží uchazeč v nabídce plnou moc), které
stanoví celkový počet listů nabídky.

9.2

Forma nabídky
Varianty nabídky ve smyslu § 70 zákona VZ zadavatel nepřipouští.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž
zadávacím řízení, a to i v případě, že jako subdodavatel prokazuje kvalifikaci ve více
nabídkách.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo podá nabídku a současně bude subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli
vyřadí.
Nabídky se podávají písemně pouze v listinné podobě v souladu s ust. § 69
zákona VZ.
Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být zpracována
v 1 originále. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby k originálu nabídky přiložil
také alespoň 1 kopii této nabídky a datový nosič informací (CD nebo DVD),
který bude obsahovat údaje dle ustanovení odstavce 9.1.1 Titulní list nabídky,
odstavce 9.1.6 Návrh realizační smlouvy, odstavce 9.1.8 Časový harmonogram
plnění předmětu veřejné zakázky, odstavce 9.1.10 Položkový rozpočet.
V případě, že uchazeč podá společně originál i kopii nabídky, musí být na titulní
stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie nabídky pak musí
obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu vedle označení „KOPIE“.
Originály či úředně ověřené kopie příslušných požadovaných dokladů předloží
uchazeč pouze v originálním vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky postačují
fotokopie těchto dokladů.
Každá kopie nabídky musí být obsahově naprosto shodná s originálem nabídky!
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a měla by
být včetně příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci
s jednotlivými listy níže uvedeným způsobem. Nabídka nesmí obsahovat opravy,
přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
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Originální vyhotovení nabídky by mělo být zabezpečeno proti neoprávněné
manipulaci s jednotlivými listy. Zabezpečení by mělo být provedeno pevným,
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky
nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané
šňůrkou a přelepením vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky například
samolepící etiketou a opatřené na takto vzniklém přelepu podpisem a razítkem osoby
oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
s jednotlivými listy by mělo zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození
svázání a přelepu.
Všechny listy nabídky včetně příloh by měly být ve spodním okraji titulní strany
každého listu očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající
číslem 1. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý další samostatný
celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně
odlišně očísluje i tyto všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady.
Výjimku představují doklady o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky
nebo pojištění záruky podle článku 13. této ZD, do nabídky uchazeč napevno
včlení a očísluje kopii příslušného dokladu, originál přiloží k nabídce či do ní vloží
tak, aby šel vyjmout bez poškození zabezpečení proti manipulaci s jednotlivými listy
nabídky.
Nabídku i s případnými kopiemi či nosičem dat podá uchazeč v jedné řádně
uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a adresou, na niž je možné zaslat
vyrozumění podle § 71 odst. 6 zákona VZ.
Vzor provedení obálky:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče,
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně)
IČ / Datum narození / Registrační údaj u zahraničních osob
Sídlo / místo podnikání uchazeče
PSČ Město / Obec
NEOTEVÍRAT PŘED
TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK !

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
Evidenční číslo VZ (doplní uchazeč)
„Název veřejné zakázky…“ (doplní uchazeč)
Česká republika - Ministerstvo financí
Oddělení 4502 Ekologické škody
Letenská 525/15
118 10 P r a h a 1
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Uchazeči nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.
Veškerá čestná prohlášení uchazeče, doložená v nabídce, budou podepsána osobou,
resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění
doloží uchazeč v nabídce plnou moc).
Veškerá čestná prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů ode
dne jejich vystavení, a nebudou-li předložena v originálu nebo úředně ověřené
kopii, bude zadavatel požadovat předložení jejich originálů nebo úředně
ověřených kopií před uzavřením smlouvy.

10.

Nabídková cena a podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši
nabídkové ceny

10.1

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění
této veřejné zakázky a to absolutní částkou výhradně v korunách českých („Kč“).
Celková nabídková cena bude strukturována v tomto členění:
-

celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),

-

sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %),

-

výše DPH v Kč,

-

celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude výsledným součtem cen jednotlivých
položek uvedených v oceněném položkovém rozpočtu uchazeče, jehož závazná
struktura požadovaná zadavatelem je uvedena v příloze č. 2 této ZD. Uchazeč jej
musí, vyplnit ve všech položkách a nesmí ho jakkoliv upravovat (doplňovat o další
položky)!
Oceněný položkový rozpočet, bude datován, orazítkován a podepsán osobou,
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Dále uchazeč v nabídce předloží, formou přehledné tabulky, celkovou nabídkovou
cenu rozčleněnou na předpokládané roční finanční plnění díla po celou dobu
realizace předmětu plnění, v souladu s časovým harmonogramem.
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Vzor tabulky:

Rok

Předpokládané roční finanční
plnění díla v Kč bez DPH

Předpokládané roční finanční
plnění díla v Kč včetně DPH

2013
2014
až 20xx
Celkem
Uchazeč v nabídce předloží oceněný položkový rozpočet rovněž v elektronické
podobě, a to na nosiči dat CD nebo DVD.
Datový nosič s elektronickou podobou oceněného položkového rozpočtu nebude
tvořit součást svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen
a viditelně písemně označen názvem a evidenčním číslem této veřejné zakázky
a identifikací uchazeče. Oceněný položkový rozpočet v elektronické podobě nebude
podepsán elektronickým podpisem.
Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této
zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6
zákona VZ.
10.2

Objektivní podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové
ceny
Nabídková cena může být překročena pouze z důvodu legislativních změn.
Ze žádných jiných důvodů nesmí být nabídková cena překročena!

11.

Obchodní a platební podmínky

11.1

Obchodní podmínky
Uchazeč je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh realizační smlouvy na celý
předmět plnění veřejné zakázky. Závazné obchodní podmínky formou znění
realizační smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD. Návrh realizační smlouvy je
pro uchazeče závazný, přičemž uchazeč je povinen na vyznačených místech doplnit
do návrhu smlouvy údaje v souladu se svou nabídkou. Text návrhu smlouvy může
být rovněž upraven v rámci jednání; v takovém případě je pro uchazeče závazné
takto dojednané znění smlouvy.
V případě, že bude návrh smlouvy změněn či upraven v rozporu s požadavky
zadavatele či s výsledky jednání, nebo nebude-li text smlouvy odpovídat nabídce

30

uchazeče, bude nabídka vyřazena podle ust. § 76 odst. 1 zákona VZ a uchazeč
vyloučen podle ust. § 76 odst. 6 zákona VZ.
Uchazeč je současně povinen předložit v nabídce znění návrhu realizační smlouvy
rovněž v elektronické podobě, a to na nosiči dat CD nebo DVD. Datový nosič
s elektronickou podobou znění návrhu realizační smlouvy nebude tvořit součást
svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně
označen názvem a evidenčním číslem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče.
Návrh realizační smlouvy v elektronické podobě nebude podepsán elektronickým
podpisem.
11.2

Platební podmínky
Závazné požadavky zadavatele na platební podmínky jsou uvedeny v části
V. realizační smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD).

12.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je
nejnižší nabídková cena.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez
DPH zpracovanou ve smyslu požadavků článku 10., resp. odstavce 10.1 této ZD,
a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13.

Jistota
Zadavatel požaduje od uchazeče v souladu s § 67 zákona VZ poskytnutí jistoty
ve výši
180.000,00 Kč
(slovy: jednostoosmdesát tisíc korun českých),
a to buď poukázáním peněžní částky (dále jen „peněžní jistota“) na níže uvedený
účet zadavatele, formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky, které budou platné
po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona VZ.
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovil konec
zadávací lhůty na 31.12.2013.
Bankovní spojení pro případ poskytnutí peněžní jistoty:
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Číslo účtu zadavatele:
Kód banky:
Název banky:
Adresa sídla:

20001-2629881,
0710,
Česká národní banka,
Praha 1, Na Příkopě 864/28, PSČ 115 03.

Uvedený bankovní účet není úročen.
Uchazeč musí k platbě peněžní jistoty uvést následující platební symboly:
variabilní symbol:

IČ (identifikační číslo) uchazeče, případně datum
narození uchazeče, je-li uchazečem fyzická osoba, které
nebylo IČ přiděleno.

specifický symbol:

29202.

Peněžní jistota musí být připsána na stanovený účet zadavatele nejpozději v den
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 05.06.2013
(středa).
Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče,
na kterém je celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně
odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný
převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní
příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je
neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování
převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní
stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček
stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní
částky na účet zadavatele v hotovosti. Pokud bude výpis současně obsahovat další
platby, než jen úhradu jistoty, doporučuje se uchazeči provést trvalé zneprůhlednění
údajů o ostatních platbách, a to včetně výše počátečního stavu a konečného zůstatku
na účtu uchazeče.
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí
jistoty originál listiny bankovní záruky.
V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí
jistoty originál prohlášení pojistitele podle § 67 odst. 6 zákona VZ.
Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen
jeho úřední překlad do tohoto jazyka.
Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 6 zákona VZ.
Zadavatel uvolní jistotu v souladu s ustanovením § 67 zákona VZ.
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V případě poskytnutí peněžní jistoty zadavatel vyžaduje od uchazeče v nabídce
předložit prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení jistoty v následujícím
členění.
Vzor prohlášení:
Prohlášení o platebních symbolech pro vrácení peněžní jistoty
Název veřejné zakázky:

…….………………………………………

Identifikace uchazeče
obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení:

……….……………….……………………

sídlo / místo podnikání:

…………………….……………………….

IČ / datum narození:

………………………….………….

Platební symboly
číslo účtu:

………………………….………….

kód banky:

………………………….………….

název banky:

…………………………………………….

adresa pobočky:

…………………………………………….

variabilní symbol:

………………………….………….

specifický symbol:

29202.

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
zadavatel od uchazeče vyžaduje vložení originálu dokumentu do nabídky tak, aby
v případě vrácení mohl být vyjmut.
Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
(tzn. vrácení originálu příslušného dokumentu) provede zadavatel formou osobního
předání originálu dokladu na základě vzájemné dohody kontaktní osoby uchazeče
a zástupce zadavatele. Při předání se přebírající (zástupce uchazeče) prokáže plnou
mocí k tomuto úkonu udělenou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
kterou předá zadavateli.
V případě, kdy uchazeč chybně zadá příslušné platební symboly pro úhradu jistoty
nebo k platbě neuvede veškeré stanovené platební symboly, a ta z tohoto důvodu
nebude připsána na účet zadavatele, neodpovídá zadavatel za jakékoliv dopady
takové chybné peněžní transakce. Zadavatel také nebude činit žádné kroky, směřující
k dohledání a vrácení finančních prostředků zpět na účet uchazeče a nebude takovým
činnostem ani nápomocen.
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14.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem

14.1

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky
místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 zákona VZ.
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 06.05.2013 (pondělí) od 10:30 hodin.
Sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hodin před vrátnicí sídla odštěpného závodu
ODRA, právnické osoby DIAMO, státní podnik, na adrese Ostrava - Vítkovice,
Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86, Moravskoslezský kraj.
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA, odborný referent oddělení 4502 Ekologické škody,
tel.: +420 257 043 915; mobil +420 724 304 382.
Zadavatel ani právnická osoba nezajišťují přepravu dodavatelů do místa konání
prohlídky místa plnění ani zpět.
Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky
umožněna maximálně dvěma zástupcům jednoho dodavatele. Všichni účastníci
prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Listiny účastníků
prohlídky místa plnění.
Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani
jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením
prohlídky nestanoví výslovně jinak.
Účastníci prohlídky místa plnění nemohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní
dotazy, resp. požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost
o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možné uplatňovat
pouze v souladu s článkem 14.2 této ZD.

14.2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
tj. dne 28.05.2013 (úterý).
Adresa pro doručení žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, vpravo v mezipatře budovy B,
v místnosti č. 97, na adrese Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská
525/15, Praha 1, PSČ 118 10. Žádost o poskytnutí dodatečných informací
k zadávacím podmínkám musí být adresována přímo Oddělení 4502 Ekologické
škody a předložena zadavateli v obálce označené podle níže uvedeného vzoru.
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Vzor obálky:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení zájemce,
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně)
IČ / Datum narození / Registrační údaj u zahraničních osob
Sídlo / místo podnikání uchazeče
PSČ Město / Obec
ŽÁDOST O DODATEČNÉ
INFORMACE K ZADÁVACÍM
PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
Evidenční číslo VZ (doplní uchazeč)
„Název veřejné zakázky…“ (doplní uchazeč)
Česká republika - Ministerstvo financí
Oddělení 4502 Ekologické škody
Letenská 525/15
118 10 P r a h a 1

Žádost o dodatečné informace je možné také doručit zadavateli do datové schránky.
14.3

Náležitosti korespondence se zadavatelem
Dodavatel je povinen pro veškerou korespondenci se zadavatelem užívat označení
obálky, ve které bude konkrétní písemnost zadavateli doručena, podle stanoveného
vzoru a na doručovací adresu uvedenou v článku 14., odstavci 14.2 této ZD.
Konkrétní obálka (včetně písemnosti) bude pro rychlejší orientaci označena druhem
písemnosti, to znamená, že místo textu „ŽÁDOST O DODATEČNÉ
INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM“ v levé střední části obálky,
bude pro další konkrétní korespondenci uvedeno např. „ZDŮVODNĚNÍ
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY“, „PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ
NABÍDKY“, „NÁMITKY“, a podobně.

15.

Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky
Zadavatel v souladu se zákonem VZ stanovuje konec lhůty pro podání nabídek
na 06.06.2013 (čtvrtek) v 10:00 hodin.
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Místem pro podání (resp. převzetí) nabídky je stanovena:
podatelna zadavatele, která je umístěna v sídle zadavatele, na adrese Česká
republika - Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
v mezipatře budovy B, vpravo, v místnosti č. 97.
Nabídku je možno podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách
pondělí a středa

od

7:30

do

17:00

hodin,

úterý, čtvrtek a pátek

od

7:30

do

16:15

hodin.

Poslední den lhůty však musí být nabídka podána do 09:30 hodin.
Uchazeč může podat nabídku rovněž doporučenou poštovní zásilkou, ovšem tak,
aby i takto podaná nabídka byla doručena zadavateli rovněž nejpozději do konce
lhůty pro podání nabídek.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí
nabídky podatelnou zadavatele.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla
podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

16.

Termín a místo otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční bezprostředně po skončení lhůty
pro podání nabídek v sídle zadavatele, na adrese Praha 1, Letenská 525/15,
PSČ 118 10, v přízemí budovy B, v zasedací místnosti č. 30.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly
doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních
a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou
osobu. Otevírání obálek se za zadavatele zúčastní zapisovatel.
Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání
obálek s nabídkami stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.
Zadavatel bude od zástupce uchazeče, který se bude účastnit otevírání obálek
s nabídkami, požadovat prokázání totožnosti předložením osobního průkazu
totožnosti s podobenkou; pokud zástupce uchazeče nebude osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče (např. statutární orgán či jeho člen), bude zadavatel
požadovat rovněž předložení písemné plné moci k tomuto úkonu udělené osobou,
resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče, s úředně ověřenými
podpisy takových osob na této plné moci, uvádějící identifikační údaje uchazeče
a identifikační údaje zástupce uchazeče, a to včetně uvedení čísla a platnosti
osobního průkazu totožnosti s podobenkou (výhradně jen občanský průkaz nebo
cestovní pas) kterým se zmocněná osoba současně s plnou mocí, kterou předá
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a ponechá zadavateli pro dokumentační spis veřejné zakázky, prokáže zadavateli.
Předložení plné moci nebude zadavatel požadovat od prokuristy a vedoucího
organizační složky podniku uchazeče, pokud budou zapsáni ve výpisu z obchodního
rejstříku uchazeče. Dále bude zadavatel požadovat k nahlédnutí výpis z obchodního
rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán.

17.

Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky
Zadavatel dále stanovuje tyto jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

17.1

Komunikace a kontaktní adresa
Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem, a to jak
v průběhu předmětného zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu
veřejné zakázky na základě uzavřené realizační smlouvy, výhradně český jazyk.
V rámci zadávacího řízení bude zadavatel komunikovat s uchazečem prostřednictvím
doručovací adresy na území České republiky, má-li uchazeč takovou adresu
k dispozici.

17.2

Změna identifikačních údajů po podání nabídky
Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání jeho
nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
-

17.3

obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení uchazeče,
právní forma uchazeče,
identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země
původu (u zahraničních osob),
daňové identifikační číslo (DIČ),
sídlo/ místo podnikání,
údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče.

Právo zadavatele na ověření údajů v nabídce
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si jakékoliv údaje obsažené v nabídce uchazeče,
zejména pak údaje týkající se kvalifikace uchazeče, a to i u třetích osob. Uchazeč
podáním nabídky uděluje zadavateli plnou moc k ověření takových údajů.

17.4

Předložení dokladů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy
Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona VZ požaduje, aby uchazeč jehož
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (respektive s nímž má být uzavřena smlouva
podle ustanovení § 82 zákona VZ) v případě, že již v nabídce nepředložil doklady,
jimiž prokazuje kvalifikaci, v originálech nebo úředně ověřených kopiích, předložil
originály nebo úředně ověřené kopie veškerých takových dokladů před
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podpisem smlouvy, a to na základě písemné výzvy zadavatele. Zadavatel ve výzvě
stanoví uchazeči lhůtu k předložení dokladů 5 dnů od doručení výzvy. Tyto doklady
se stanou součástí dokumentace veřejné zakázky a uchazeč tedy není oprávněn žádat
jejich vrácení.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že tato povinnost se vztahuje na veškeré doklady,
jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (včetně osvědčení o dosaženém
vzdělání, odborné způsobilosti, apod.).
Nepředloží-li uchazeč příslušné doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem v písemné
výzvě, bude takové opomenutí uchazeče představovat neposkytnutí součinnosti podle
ustanovení § 82 odst. 4 zákona VZ a zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s dalším
uchazečem v pořadí (na nějž se bude povinnost předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů vztahovat obdobně).
17.5

Databáze SEKM
Zadavatel stanovuje uchazeči povinnost dle výsledků prací naplňovat databázi
Systém evidence kontaminovaných míst (dále jen „SEKM“) dle pokynu Ministerstva
životního prostředí. Základem její struktury je původní databáze Systém evidence
starých ekologických zátěží (dále jen „SESEZ“).
Metodický návod na plnění databáze SESEZ, resp. nově SEKM, je umístěn
na internetové adrese Ministerstva životního prostředí na http://www.mzp.cz.
Přístup v rámci internetových stránek je následující:
Kategorie Témata >> rubrika Rizika pro životní prostředí >> podrubrika Staré
ekologické zátěže >> položka Metodiky >> Dokumenty >> Systém evidence
kontaminovaných míst.

17.6

Pojištění odpovědnosti za škodu
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele, kterou může
svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu realizační
smlouvy způsobit zadavateli, právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě je uveden
v Realizační smlouvě, článek XIV., která je přílohou č. 1 této ZD.

17.7

Bankovní záruka
Požadavek zadavatele na sjednání bankovní záruky k zajištění plnění zakázky je
uveden v Realizační smlouvě, článek II., která je přílohou č. 1 této ZD.

17.8

Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje
Uchazeč má povinnost seznámit se s obsahem Pravidel mezirezortní komise pro
procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v platném znění
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(dále jen „pravidla“), a těmito pravidly se řídit při realizaci veřejné zakázky,
dle rozhodnutí Meziresortní komise pro Moravskoslezský kraj (kopie těchto pravidel
tvoří přílohu č. 5 této ZD).
Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, se v čl. 1.4 návrhu smlouvy (příloha č. 1
této ZD) zaváže k dodržování povinností vyplývajících z uvedeného předpisu.
17.9

Přístup na místo plnění veřejné zakázky
Právnická osoba se zavazuje poskytnout vybranému uchazeči veškerou potřebnou
součinnost při realizaci této veřejné zakázky, zejména tak, aby mohla být provedena
ve stanovené době plnění, a zavazuje se uchazeči poskytnout potřebný přístup na
dotčené pozemky. Přístup na dotčené pozemky bude umožněn v rámci doby plnění
veřejné zakázky každý kalendářní den neomezeně po dobu 24 hodin denně,
nedohodnou-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.

17.10

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
Požadavek zadavatele k dodržování podmínek spolupráce dodavatele s právnickou
osobou v rámci realizace této veřejné zakázky je uveden v článku X. realizační
smlouvy. Podmínky spolupráce jsou uvedeny v příloze č. 5 této ZD.

17.11

Dodávka energií a médií
Právnická osoba nebude nabízet vybranému uchazeči dodávky energií a médií.
Bude-li uchazeč v rámci plnění veřejné zakázky potřebovat zajistit dodávku energií
či médií (elektrická energie, voda, apod.), bude uchazeč povinen uzavřít
dodavatelskou smlouvu na dodávku příslušného druhu energie či média
s příslušnými síťovými dodavateli, nikoliv s právnickou osobou.

17.12

Zabezpečení výkonu báňské záchranné služby
Uchazeč v nabídce předloží písemné čestné prohlášení, ve kterém uvede, že má
zabezpečen výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, a to po celou dobu plnění VZ.

18.

Zveřejnění informací o veřejné zakázce
Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na ust. § 147a zákona VZ je povinen uveřejnit
na profilu zadavatele také následující informace a dokumenty:
-

smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

-

výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

-

seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jímž dodavatel za plnění
veřejné zakázky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, uveřejní zadavatel rovněž seznam
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vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo zveřejnit na veřejně přístupné adrese
http://www.mfcr.cz v části Ministerstvo >> Veřejné zakázky - 2013 >> Ekologické
zakázky (Filtr) >> VZ podle názvu, následující dokumenty a informace týkající se
předmětné veřejné zakázky:
-

-

19.

informaci o oznámení zahájení zadávacího řízení,
textovou část zadávací dokumentace v rozsahu jejího uveřejnění na Profilu
zadavatele s tím, že případní zájemci mohou zbývající část získat na požádání za
poplatek,
dodatečné informace ve smyslu § 49 zákona VZ,
uzavřenou realizační smlouvu včetně příloh a případných dodatků,
nabídkové ceny všech uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny, a to
po uzavření realizační smlouvy,
elektronické faktury.

Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace
V souladu s § 48 odst. 7 zákona VZ zadavatel požaduje úhradu nákladů
souvisejících s poskytnutím těch části zadávací dokumentace dodavatelům,
které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. Jedná se o náklady na reprodukci,
balné a poštovné. Výše poplatku, platební podmínky a způsob úhrady a předání
těchto dokumentů jsou uvedeny v Oznámení o zakázce a na webových stránkách
zadavatele na veřejně přístupné adrese http://www.mfcr.cz v části Ministerstvo >>
Veřejné zakázky - 2013 >> Ekologické zakázky (Filtr) >> VZ podle názvu.

20.

Seznam příloh zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Realizační smlouva (vzorové znění), je v písemné elektronické podobě uveřejněna
na profilu zadavatele.
Příloha č. 2
Položkový rozpočet je v písemné elektronické podobě uveřejněn na profilu
zadavatele.
Příloha č. 3
Projektová dokumentace „Relikvidace SDD Michálkovická jáma“, zpracovaná
společností DIAMO státní podnik, odštěpný závod ODRA, je v písemné elektronické
podobě uveřejněna na profilu zadavatele.
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