
MINISTERSTVO FINANCÍ 
Ing. Jaroslav  Z i m a 

vedoucí oddělení 452  Ekologické škody 
 
 

  V Praze dne 25.10.2011 
 Čj.:452/94112/EČ 
 
Vážení, 
 
Ministerstvo financí Vám oznamuje záměr vybrat dodavatele supervize sanačních prací na 
lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. a tímto Vás vyzývá k  podání nabídky. 
Předpokládaná cena této veřejné zakázky malého rozsahu činí max. 349 583,- Kč bez DPH. 
 
Realizace předmětu veřejné zakázky musí být v souladu se Směrnicí FNM ČR a MŽP           
č. 3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci, 
která je k dispozici u zadavatele. 
 
Podrobnější informace a podklady potřebné ke zpracování nabídky a kalkulaci ceny za 
realizaci veřejné zakázky: 

- Projekt vítězného uchazeče o veřejnou zakázku „Opatření vedoucí k nápravě starých 
ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s., Pardubice“ – 
sdružení „A.S.A. - QUAIL“ 

jsou k dispozici k nahlédnutí na Ministerstvu financí, odbor 45 – odd. 452 Ekologické škody, 
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana, po předchozí telefonické dohodě         
s RNDr. Květoslavem Vlkem, tel. 25704 2606 nebo 725 736 045. 
 
Nabídky budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií: 

- Nejnižší nabídková cena  
 
K prokázání kvalifikace bude požadováno předložení následujících dokladů:  

1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm subjekt zapsán 
2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím oprávnění 
k podnikání zabezpečuje: 

- Živnostenské oprávnění pro geologické práce, 
3. Kopie dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje: 
- Osvědčení Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro 

geologické práce – osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce, vydané podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o 
osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce, pro obory hydrogeologie dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky a 
sanační geologie dle § 2 odst. 2 písm. f). 

 
Nabídka ve dvojím vyhotovení, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, bude vložena 
do jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálky či jiného obalu, označeného 
identifikací uchazeče a názvem veřejné  zakázky: „Supervize sanačních prací na lokalitě 
Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. – VZ malého rozsahu“. Obal bude na uzavření 



zapečetěn či obdobným způsobem upraven proti neoprávněné manipulaci například 
samolepicí etiketou, přes kterou bude doplněn podpis uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo 
otištěno razítko uchazeče, je-li právnickou osobou. Na obalu bude výrazným způsobem 
uvedeno: „NEOTEVÍRAT!“. Nabídka bude zaslána na adresu: Ministerstvo financí, 
odbor 45 – odd. 452 Ekologické škody, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana. 
 
Nabídku na realizaci této veřejné zakázky s návrhem nabídkové ceny očekáváme nejpozději 
do 09.11.2011. 
 
Práva zadavatele: 
a) Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy, a to bez 

jakýchkoli závazků vůči zájemci, který byl zadavatelem vyzván, resp. předložil na základě 
této výzvy nabídku. 

b)  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy, resp. na zpětvzetí     
výzvy do konce lhůty pro podání nabídky. 

c)   Zájemci  nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí na zadání veřejné zakázky. 
d)  Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v souladu s ustanovením § 152 zákona VZ na 

veřejně přístupné adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verejne_zakazky.html 
následující dokumenty a informace týkající se veřejné zakázky: 

- výzvu k podání nabídky, 
- smlouvu o supervizi. 

e) Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky vybraného dodavatele odboru 
ekologických škod Ministerstva životního prostředí. 

 
Z okruhu potenciálních zájemců o tuto veřejnou zakázku bude vyzvána firma k uzavření 
smlouvy k realizaci této veřejné zakázky zadávané v souladu s § 18 odst. 3, § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
  
S pozdravem 
 
 
 
 
 
k podání nabídky vyzvány 3 subjekty 
 
 
 
 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verejne_zakazky.html�

		2012-01-13T12:42:21+0100
	Mgr. Eva Červinková




