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  V Praze dne 26.03.2012 
 Čj.:MF-33027/2012/45/EČ 
 
Vážení, 
 
Ministerstvo financí Vám oznamuje záměr vybrat dodavatele aktualizace analýzy rizik 
areálu závodu Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s. a tímto Vás vyzývá k  podání 
nabídky. 
 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování aktualizace analýzy 
rizik areálu závodu Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s platným Metodickým 
pokynem MŽP pro AR kontaminovaného území a 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. Doplňující cíle AAR jsou:  
1. Posouzení chemického složení, migrovatelnosti a bilančních údajů o přetrvávající 

kontaminaci v jednotlivých ohniscích znečištění v areálu chemického podniku 
(Chemparku). 

2. Posouzení stávajícího koncepčního modelu sanace areálu s ohledem na aktuální stav 
znečištění, hodnocená rizika a expoziční cesty zjištěné v rámci nové AAR. 

3. Posouzení rizikovosti nesaturované zóny v areálu s cílem stanovení kritérií pro nakládání 
s materiálem přemísťovaným při sanaci nesaturované zóny otevřeným výkopem a při 
zemních pracích při investiční činnosti v závodě, a to v případě zemních prací 
nesouvisejících se sanací i mimo oblasti vymezených kontaminačních mraků podzemních 
vod (kritéria pro vracení zemin ke zpětnému zásypu). 

4. Zhodnocení rizikovosti přetrvávající kontaminace v oblasti čerpaných drénů, stanovení 
přípustných úrovní zbytkové kontaminace v těchto oblastech a dovození předpokládaných 
objemových a časových parametrů, které bude nutno pro dosažení těchto úrovní naplnit 
(přitom by mělo být uvažováno s projektovanou sanací zdrojových oblastí znečištění 
přitékajícího k drénům). 

5. Zhodnocení rizikovosti přetrvávající kontaminace areálu a jeho předpolí (tj. okrajové 
oblasti areálu ve směru přítoku a odtoku kontaminovaných podzemních vod do a z 
areálu), navržení přípustných hodnot zbytkové kontaminace v prioritních ukazatelích 
provozovaných drenážních systémů a celkové rizikovosti šíření kontaminovaných 
podzemních vod z areálu. 

6. Zhodnocení adekvátnosti navrhovaného cílového stavu pro podzemní vody v jednotlivých 
kontaminačních mracích (viz Rámcový projekt sanace podzemních vod, monitoringu 
podzemních a povrchových vod a sanace zemin v období do 31. 12. 2016 – Aquatest, září 
2008 a navazující PD) vůči bilanci přítomného znečištění a nově vyhodnoceným rizikům. 

7. Ucelené vyhodnocení stávajících opatření k nápravě uložených rozhodnutím ČIŽP včetně 
cílových parametrů sanačního zásahu, případně tato opatření a cílové parametry sanace 
přehodnotit tak, aby rizika zjištěná ze stávající kontaminace na lokalitě byla odstraněna. 

8. Posouzení efektivity sanačních prací, vynaložených nákladů, dosažených měrných 
nákladů na jednotlivých ohniscích / stavbách / kontaminačních mracích uvnitř a mimo 
areál určených k sanaci podzemních vod přitékajících k areálu nebo odtékajících z areálu. 

 



Podrobnější informace a podklady potřebné ke zpracování nabídky a kalkulaci ceny za 
realizaci veřejné zakázky, zejména: 

- Komplexní zpráva o sanaci podzemních vod (Aquatest, květen 2006) 
- Rámcový projekt sanace podzemních vod, monitoringu podzemních a povrchových 

vod a sanace zemin v období do 31. 12. 2016 (Aquatest, září 2008) 
- Studie pro rozhodování o postupu a rozsahu sanačních prací – UNIPETROL RPA, 

s.r.o. (ALFA SYSTEM, říjen 2009) 
- Plošný monitoring znečištění podzemních a povrchových vod – jaro 2010, Dílčí 

zpráva (Aquatest, březen 2011) 
- Sanace podzemních vod v oblastech kontaminačních mraků č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 13 a Nová voda v roce 2010, Etapová zpráva (Aquatest, duben 2011) 
- Dílčí projekt sanace podzemních vod, monitoringu podzemních a povrchových vod a 

sanace zemin v období 2011 – 2012 (Aquatest, květen 2011) 
- Sanace podzemních vod - kontaminační mraky č. 2, 4, 5, 7, 11, Aktualizace bilancí 

znečištění (Aquatest, leden 2012) 
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 Mgr. Monikou Zbořilovou, tel. 257043907 nebo 725 705 757. 
 
Nabídky budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií: 

- Nejnižší nabídková cena  
 
K prokázání kvalifikace je 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 popř. jiné oprávnění 
obdobného charakteru, 

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) 

4. Čestné prohlášení dodavatele, v němž bude uvedeno, že stanovení ukazatelů v rámci 
předmětné veřejné zakázky bude provedeno v akreditovaných laboratořích (tj. 
stanovení ukazatelů bude akreditováno). 

Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 bude originál a 1 kopie, 
v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka bude zpracována a řazena do jednotlivých oddílů 
v následujícím členění  

- název veřejné zakázky, obchodní firma/jméno, sídlo/místo podnikání 
uchazeče, IČ, DIČ, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, pověřený 
zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického a faxového 
spojení, e-mail 

- část technická, která bude zpracována tak, aby navrhované práce vedly ke 
zpracování AAR, která bude rozsahem a členěním odpovídat podmínkám 
uvedeným v Metodickém pokynu MŽP pro AR kontaminovaného území 



- časový harmonogram 
- část nabídková cena Nabídková cena bude uvedena ve formě položkového 

rozpočtu v členění: nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“), samostatně příslušná sazba DPH v %, výše DPH v Kč a celková 
nabídková cena v Kč včetně DPH. Nabídková cena bude obsahovat veškeré 
náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky za celou dobu plnění  veřejné 
zakázky.   

- doklady o kvalifikaci (viz výše). 
 
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: „Aktualizace analýzy rizik areálu závodu 
Litvínov společnosti UNIPETROL, 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 16.04.2012. 
 
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, 
- realizační smlouvu včetně případných dodatků 
- nabídkovou cenu 

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. 5, § 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�
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