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Ředitel odboru - Finanční 
 
 
Název veřejné zakázky:  „Nákup laserových tiskáren pro resort MF“ 
 
Zadavatel v souladu s ustanoveními § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky 
zadávané podle zákona v otevřeném řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
(Oznámení předběžných informací dne 20. února 2013; Oznámení o zakázce dne 10. října 
2013) pod Evidenčním číslem VZ 346069. 
 

Otázka č. 1 

Dotaz k výběrovému řízení „Nákup laserových tiskáren pro resort MF“ a to k části 14. C 
Environmentální požadavky: 
Je možné pro potřeby výběrového řízení potvrdit splnění všech Vámi požadovaných 
environmentálních požadavků čestným prohlášením? Do tohoto výběrového řízení Vám 
chceme nabídnout zcela nové ekologicky i provozně úsporné tiskárny a multifunkční zařízení, 
které s jistotou budou Vámi požadované certifikáty splňovat. Bohužel tyto tiskárny i 
multifunkční zařízení právě v této době prochází testováním a certifikací svých 
environmentálních hodnot (Energy Star, Blue Angel apod.)  a tudíž v době podání 
výběrového řízení nebudeme mít tyto certifikáty k dispozici. Certifikáty a osvědčení bychom 
byli v případě výhry samozřejmě ihned předložili. 
 
Odpověď č. 1 

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a 
nákupech státní správy a samosprávy ukládá usnesení vlády České republiky č. 465 ze dne 14. 
června 2010. 
Ze zadávací dokumentace dostatečně vyplývá povinnost na základě požadavku zadavatele, 
aby dodavatel předložil nabídku pouze v elektronické podobě s využitím elektronického 
nástroje, tj. předložil rovněž tímto způsobem environmentální požadavky. V textu 
environmentálních požadavků uvedených v usnesení vlády a zadávací dokumentace je 
jednoznačně uvedeno, kdy zadavatel požaduje předložení dokladů, čestných prohlášení, 
výpisů, certifikátů atd. Zadavatel trvá na předložení environmentálních požadavků dle 
zadávací dokumentace. 
 
V Praze dne 19. listopadu 2013 
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