Všeobecné informace Ministerstva financí ke způsobu poskytování zadávací
dokumentace k ekologickým veřejným zakázkám, zadávaným odborem 45
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“)

druhem zadávacího řízení – zjednodušené podlimitní řízení.
Žádáme zájemce o zadávací dokumentaci o důsledné dodržení stanoveného
postupu a o použití přiloženého formuláře žádosti.

I.

Objednání zadávací dokumentace (žádost):
Zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) si zájemce o ZD (dále jen „zájemce“) objedná na
základě údajů uvedených v obdržené listinné Výzvě k podání nabídky a k prokázání
kvalifikace (dále jen „výzva“), uveřejněné současně v elektronické podobě v souladu
s ust. § 38 odst. 2 zákona VZ po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu
zadavatele, jehož adresa je oznámena zadavatelem v Informačním systému o veřejných
zakázkách – uveřejňovacím subsystému (dále jen „IS VZ US“) na internetové adrese
www.isvzus.cz, případně podle vybraných údajů, uveřejněných dále také na internetové
adrese zadavatele na www.mfcr.cz v části Ministerstvo - Veřejné zakázky - Ekologické
veřejné zakázky - Vyhlášené veřejné zakázky (viz aktuální rok) - oddíl B. Zjednodušené
podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to za pomoci
formuláře Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 těchto
Všeobecných informací MF ke způsobu poskytování ZD (dále jen „všeobecné
informace“).
Požadavek zadavatele na úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím ZD (§ 48 odst. 5
zákona VZ) je uveden ve výzvě.
Způsob objednání ZD:

a) předání vyplněné Žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace (včetně dokladu o úhradě
poplatku za ZD, viz článek II. těchto informací) při osobní návštěvě v sídle zadavatele
na adrese:
Ministerstvo financí
Oddělení 452 - Ekologické škody
referát ekologické veřejné zakázky
(budova B, 2. patro, kancelář č. 215,
nebo v kancelářích konkrétních kontaktních osob, uvedených v oznámení)
Letenská 525/15
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 10
a to vždy v pracovní dny v úředních hodinách pouze od 10:00 do 12:00 hodin,

nebo
b) doručení vyplněné Žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace (včetně dokladu
o úhradě poplatku za ZD, viz článek II. těchto všeobecných informací) v obálce (osobně
nebo poštovní zásilkou) do podatelny v sídle zadavatele na adresu:
Ministerstvo financí
Oddělení 452 - Ekologické škody
referát ekologické veřejné zakázky
Letenská 525/15
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 10
V případě doručení žádosti (včetně dokladu o úhradě poplatku za poskytnutí ZD)
dle varianty b) žádáme zájemce o současné zaslání těchto dokumentů ještě na
faxové telefonní číslo +420 257 043 950.
Pokud pro objednání zadávací dokumentace zájemce použije variantu b), musí mít
obálka s žádostí podobu podle následujícího vzoru:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení,
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně)
IČ/Datum narození/Registrační údaj u zahraničních osob
Sídlo / místo podnikání / bydliště, popř. místo trvalého pobytu zájemce
PSČ Město/Obec

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

„Název veřejné zakázky…“
(doplní zájemce)
Česká republika - Ministerstvo financí
Oddělení 452 Ekologické škody
referát ekologické veřejné zakázky
Letenská 525/15
118 10 P r a h a 1

Upozornění:
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace bude zadavatelem přijímána pouze
společně s předložením dokladu o úhradě nevratného poplatku za příslušnou
zadávací dokumentaci (viz článek II. těchto všeobecných informací) ve výši
stanovené v příslušné výzvě; to neplatí pouze v případě, kdy je zadávací
dokumentace poskytována zadavatelem zájemcům bezplatně.
Ve výzvě uvedená částka za poskytnutí zadávací dokumentace je konečná, jelikož
Ministerstvo financí není pro tyto účely plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
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Pokud v případě úplatného poskytování zadávací dokumentace nebude součástí
žádosti kopie dokladu o úhradě nákladů za zadávací dokumentaci, nebude taková
neúplná žádost zadavatelem považována za řádné objednání zadávací dokumentace
a dokumentace nebude do doby doložení kopie dokladu o úhradě nákladů za
zadávací dokumentaci v zákonem stanovené lhůtě zadavatelem poskytnuta!
Objednaná zadávací dokumentace bude zájemci v listinné podobě předána
bezodkladně, a v elektronické podobě poskytnuta nejpozději do 2 dnů, ode dne
doručení písemné žádosti a dokladu o zaplacení zadavateli!
II. Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci
Úhradu nákladů za zadávací dokumentaci lze uskutečnit pouze níže uvedeným
způsobem, a to
bankovním převodem na účet Ministerstva financí.
Za doklad o zaplacení poplatku bude zadavatel považovat pouze výpis z účtu zájemce
(resp. kopii výpisu) s odepsáním stanovené částky ve prospěch účtu zadavatele nebo
platební doklad o složení poplatku v hotovosti na pokladně banky nebo potvrzení banky,
že příslušný převod již uskutečnila (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé
orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky!).
Poplatek za zadávací dokumentaci se skládá (v případě mezibankovního převodu z jiné
bankovní sítě do sítě ČSOB, a.s. nebo bezhotovostního převodu v rámci ČSOB, a.s.
převádí) na účet Ministerstva financí, číslo účtu 421825/0300, vedený u Československé
obchodní banky, a.s., pobočka náměstí Republiky, Praha 1 - Nové Město.
V případě platby poplatku za zadávací dokumentaci poukazované ze zahraničí na účet
IBAN CZ28 0300 0000 0000 0042 1825 – v Kč (korunách českých), musí být na tento
účet zadavatele vždy připsána částka odpovídající plné výši stanoveného poplatku v Kč!
Případné bankovní poplatky hradí vždy zájemce.
Variabilní symbol platby je u právnických osob a fyzických osob - podnikatelů
identifikační číslo (IČ), u fyzických osob pak datum narození zájemce. Specifický
symbol je uveden ve výzvě nebo také na výše uvedených webových stránkách MF
rovněž v části Ministerstvo - Veřejné zakázky - Ekologické veřejné zakázky Vyhlášené
veřejné zakázky (aktuální rok) - oddíl B. Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
Poplatek nelze poukázat poštovní poukázkou !!!
III. Vyzvednutí zadávací dokumentace:
Objednanou zadávací dokumentaci si zájemce prostřednictvím pověřené osoby uvedené
v Žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace vyzvedne na následujícím pracovišti
zadavatele:
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Ministerstvo financí
Oddělení 452 - Ekologické škody
referát ekologické veřejné zakázky
(budova B, 2. patro, kancelář č. 215,
nebo v kancelářích konkrétních kontaktních osob, uvedených ve výzvě),
Letenská 525/15
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 10
a to opět vždy v pracovní dny v úředních hodinách pouze od 10:00 do 12:00 hodin.
Zadavatel bude od osoby vyzvedávající za zájemce zadávací dokumentaci požadovat
prokázání totožnosti v souladu s údaji uvedenými v žádosti.
Při převzetí zadávací dokumentace vystaví zadavatel zájemci potvrzení o převzetí.
Zadavatel nevylučuje možnost zaslání ZD zájemci poštovní zásilkou. Tento způsob
poskytnutí ZD však bude realizován vždy s ohledem na objemnost příloh ZD
a formu jejich poskytnutí, tj. v listinné či elektronické podobě (např. projektová
dokumentace) a upřesněn zájemci o ZD kontaktní osobou zadavatele vždy
k jednotlivé konkrétní veřejné zakázce. V případě zaslání ZD bude zájemci úhrada
nákladů za poskytnutí ZD navýšena o poplatky související s odesláním.
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