ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky
č.: 343/20/OCN
vypracovaná s využitím postupů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
účinném ke dni zahájení zadávacího řízení,

s názvem:

„Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025“

zadavatel:
ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12,
Holešovice,
17000 Praha 7
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Čl. 1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace k veřejné zakázce a
zadávacímu řízení
1.1.
společnost:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
sp. zn.:
zastoupena:

Identifikační údaje zadavatele
ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
601 93 531 / CZ60193531
B 2341, vedená u Městského soudu v Praze
Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

profil zadavatele E-ZAK: http://zakazky.ceproas.cz
odkaz na tuto zakázku na profilu zadavatele: https://zakazlky.ceproas.cz/vz00000915
(dále též jen „zadavatel“)

1.2.

Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci

Kontaktní osobou za zadavatele ve věcech:
-

zadávacího řízení je: Ing. Pavel Ševčík, Odd. centrálního nákupu ČEPRO, a.s., tel: 221 968 247,
pavel.sevcik@ceproas.cz;

-

technických: Ing. Veronika Štraufová, spec. sanací ČEPRO,
veronika.straufova@ceproas.cz

a.s.,

tel.:

724 366 175,

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné
plnění předmětu dotčené veřejné zakázky je český jazyk, a dodavatel – účastník zadávacího řízení je
povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly
vždy v českém jazyce.
a) pojmy užité v této zadávací dokumentaci:


dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která plní dodávky, pokud má sídlo, místo
podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel;



rámcová smlouva nebo jen smlouva – jedná se o smlouvu o dílo, která bude uzavřena na
základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybraným dodavatelem - účastníkem zadávacího
řízení;



účastník zadávacího řízení – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;



zadávací dokumentace – veškeré písemné dokumenty tvořící a obsahující zadávací podmínky
zpřístupněné zadavatelem účastníkům zadávacího řízení k dané zakázce;



zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace;



zakázka či veřejná zakázka – nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Havarijní služba
pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s.,
2021 - 2025“;



zákon – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení;



závadné látky – ropné látky, zejména benzín automobilový, nafta motorová, letecký petrolej ..
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1.3.

Druh zadávacího řízení

Dle terminologie zákona se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby.
Zadavatel zahajuje toto řízení v nadlimitním režimu odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do
Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie a tímto uveřejněním vyzývá neomezený
počet dodavatelů k podání nabídky k této veřejné zakázce.
Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů, včetně požadavků na prokázání splnění
kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek dodavateli jsou uvedeny v této zadávací
dokumentaci a v jejích nedílných součástech a přílohách.

1.4.

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vítězným účastníkem/dodavatelem, která bude
upravovat podmínky poskytování havarijní služby, resp. konkrétně služeb, uvedených v této ZD.
Havarijní službou pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek (dále
též jen „havarijní služba“) se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s
únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií (tj. činnosti popsané
zejména v čl. 2 přílohy č. 1 zadávací dokumentace), a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení
těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění
veřejné zakázky může být, kromě vlastního provedení prací a výkonů, rovněž dodání materiálu
potřebného k takovému provedení těchto prací či výkonů vybraným dodavatelem (dále též jen „dílo“ či
„Dílo“).
Jednotlivé činnosti díla budou prováděny v souladu s uzavřenou smlouvou, jejíž uzavření je předmětem
tohoto zadávacího řízení.
Smlouva bude uzavřena na období 4 let od nabytí její účinnosti stanovené k 1. 4. 2021, přičemž
zadavatel předpokládá, že smlouva s účastníkem, který podá nejvhodnější nabídku, bude uzavřena do
31. 3. 2021.
Předmět veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je podrobně specifikován v následujících
částech této ZD a v jejích přílohách, případně dokumentech, na které tato ZD odkazuje.

1.5.

Obecné vymezení havarijní služby, rozsah plnění předmětu zakázky,

Zadavatel po dodavateli požaduje provádění služeb v následujícím rozsahu, tj. předmětem smlouvy
uzavřené s vybraným dodavatelem bude závazek dodavatele podle podmínek sjednaných ve smlouvě
poskytovat zadavateli havarijní službu pro odstraňování následků havárií spojených zejména s únikem
závadných látek, přičemž havárií se pro účely této ZD a smlouvy rozumí trvající mimořádný nebo
závažný stav způsobený nenadálou či jinou částečně nebo zcela neodvratitelnou (z pohledu zadavatele)
událostí, po/následkem které dojde (a může i nadále docházet) k úniku nebo bezprostředně hrozí únik
závadných látek (definice závadných látek, není-li stanoveno jinak či z kontextu nebo dohody stran
nevyplývá jiný obsah pojmu, platí pro pojem závadných látek definice ze zákona, konkrétně k datu
uzavření této smlouvy § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní
zákon/, ve znění pozdějších předpisů) ze zařízení zadavatele, ev. způsobený provozem či v souvislosti s
vlastnictvím zadavatele do životního prostředí, ve kterém v důsledku toho, dochází k akutnímu nebezpečí
ohrožení života, zdraví lidí či zvířat, životního prostředí (kterékoliv z jeho složek) nebo majetku závadnými
látkami ze zařízení zadavatele, nebo ve kterém je třeba co nejdříve, resp. ve stanoveném termínu
odstranit znečištění životního prostředí (zejména horninového prostředí či podzemních a/nebo
povrchových vod) způsobená únikem (i v minulosti) těchto látek ze zařízení zadavatele.
Zařízením zadavatele se pro účely této ZD a smlouvy rozumí jakékoliv zařízení ve vlastnictví či v držení
(např. nájem, výpůjčka, apod.) zadavatele, u kterého může/mohlo by dojít k úniku závadných látek do
vnějšího prostředí, zejména se jedná o technologické vybavení skladů zadavatele, přepravní potrubní
(produktovodní) síť zadavatele v České republice, čerpací stanice zadavatele či přepravní prostředky
zadavatele pro přepravu ropných látek, a místem havárie, resp. místem plnění se pro účely této ZD a
smlouvy rozumí všechna místa, na kterých existuje nebo bude existovat příslušný stav havárie popsaný
v této ZD nebo ve smlouvě, tj. v příloze č. 1 této ZD.
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Pod pojem havarijní služby zahrnuje zadavatel služby poskytované dodavatelem podle a na základě
smlouvy, které lze rozdělit do tří celků, které ať již jako samostatné nebo ve spojení s ostatními celky,
jsou dále označovány také jako „Dílo“ a jsou specifikovány v následujících bodech:

A)

Havarijní pohotovost;

B)

Havarijní výjezd dodavatele včetně prvotního sanačního zásahu;

C)

Zajištění celkové sanace znečištění vzniklého při havárii (celková sanace).

Ad A) Havarijní pohotovost,
tj. nepřetržitý provoz dispečinku pohotovostní služby dodavatele, (t.j. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a
365 dní v kalendářním roce, v přestupném roce 366 dní) se zajištěním komunikace prostřednictvím
nejméně dvou nezávislých komunikačních prostředků uvedených v plánu spojení. Po přijetí oznámení
havárie od zadavatele na dispečink havarijní pohotovosti dodavatele provádění evidence havárie, to
jest (zaznamenávání časového sledu rozhodujících činností – čas obdržení hlášení, čas kontaktování
zásahové jednotky či zásahových jednotek v/na místě havárie, čas výjezdu, čas dojezdu, čas zahájení
prací/zásahu, datum a místo havárie, osoby ohlašující havárii, osoby provádějící havarijní výjezd).
Dodavatel je povinen bezodkladně na požádání zadavatele poskytnout zadavateli kompletní kopii
evidence havárie s potvrzením dodavatele, že skutečnosti v kopii evidence havárie uvedené
odpovídají skutečnosti.
Ad B) Havarijní výjezd dodavatele,
do místa havárie s provedením bezprostředně navazujícího prvotního sanačního zásahu v místě
havárie.
Havarijním výjezdem se rozumí veškerá prvotní činnost dodavatele potřebná nebo účelná
k bezodkladnému zajištění činností v souladu s platným havarijním plánem a dokumentací zdolávání
požárů zadavatele, zejména zjištění a zdokumentování podstaty havárie (rozsah, povaha, příčina,
zatímní následky) na místě havárie a k co nejvíce možnému zamezení zvětšování škod vznikajících
v průběhu havárie nebo v souvislosti s havárií, jakož i k co největšímu možnému zamezení rozšiřování
velikosti/rozlohy místa havárie; zahrnuje zejména tyto činností:
*výjezd specialistů dodavatele do místa havárie v počtu nejméně 2 osob. Havarijní vozidlo
výjezdové skupiny vyjede do 30 minut od přijetí informace o vzniku havárie na dispečinku havarijní
pohotovosti dodavatele a dojede na místo havárie v rámci České republiky v čase uvedeném pro
každý kraj České republiky v příloze č. 3 smlouvy, vždy však v max. čase 180 minut od přijetí
informace o vzniku havárie na dispečinku havarijní pohotovosti;
*koordinace práce specialistů dodavatele se zasahujícími složkami prvotního zásahu (HZS,
Policie ČR, správa povodí apod.) tak, aby byla zajištěna minimalizace následků havárie,
protipožární opatření a dodržení všech povinností, které má zadavatel jako původce havárie dle
platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona
č.133/1985 Sb. o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému,
vše ve znění pozdějších předpisů, a pokud je to možné minimalizovat vynaložené náklady na
splnění těchto povinností:
- základní průzkum lokality místa havárie k prověření aktuální míry a rozsahu
znečištění životního prostředí (zejm. zemin, podzemních a povrchových vod, popř.
stavebních konstrukcí), zajištění a zhodnocení hydrogeologických dat, stanovení a
ohraničení prostoru s nebezpečím výbuchu, vytýčení místa havárie a
inženýrských sítí (vždy ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci zadavatele),
posouzení rizikovosti havárie a návrh postupu při prvotním sanačním zásahu, vše
s výsledky do 24 hodin od nahlášení havárie zadavatelem, resp. od přijetí
informace o vzniku havárie na dispečinku havarijní pohotovosti dodavatele;
-

zajištění a prvotní zdokumentování výchozího stavu znečištění životního
prostředí (zejm. fotodokumentace a vzorky všech potenciálně kontaminovaných
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složek životního prostředí) a průběžně po dobu prvotního sanačního zásahu dle
požadavků zadavatele;
-

provedení prvotního sanačního zásahu. Prvotním sanačním zásahem se
rozumí provedení veškerých nezbytných činností dodavatele s cílem zabránit
dalšímu znečišťování životního prostředí závadnými látkami nebo zhoršování
stavu havárie. Prvotní sanační zásah musí být proveden v míře bezprostředně
nutné vzhledem k rozsahu a šíření znečištění, a to tak, aby byly minimalizovány
škody/újma na životě a zdraví osob, životním prostředí, zdraví zvířat a majetku
zadavatele a třetích osob. Prvotní sanační zásah je realizován/prováděn
dodavatelem do doby stabilizace havarijního stavu. Stavem stabilizace
(lokalizace) havarijního stavu se rozumí dosažení takového stavu složek životního
prostředí v místě havárie, kdy nedochází k další dotaci znečištění do životního
prostředí, šíření kontaminace nemá progresivní charakter a následné celkové
sanační práce – celkovou sanaci je možné realizovat na základě projektu celkové
sanace schváleného zadavatelem. Prvotním sanačním zásahem mohou být též
sanační práce ukončeny.

Ad C) Zajištění celkové sanace znečištění vzniklého při havárii (celková sanace)
Celkovou sanací znečištění se rozumí snížení obsahu závadných látek uniklých při havárii v horninovém
prostředí a podzemní či povrchové vodě na hodnotu stanovenou na základě posouzení rizikovosti, ev. na
hodnotu určenou orgánem státní správy, včetně zpětného zásypu a terénních úprav. Celková sanace je
prováděna podle projektu celkové sanace zpracovaného dodavatelem v rozsahu dle smlouvy a
schváleného postupem podle smlouvy zadavatelem
Součástí prací prováděných dodavatelem v rámci každého jednotlivého Díla, tj. při havarijním výjezdu,
při prvotním sanačním zásahu i při celkové sanaci je vždy také:
-

monitoring k prověření aktuální míry a rozsahu znečištění životního prostředí;

-

inženýrské a organizační činnosti, související s plněním prací, poradenská činnost
dodavatele poskytovaná zadavateli při projednání havarijní situace týkající se
dotčené havárie (vč. projednání řešení týkajícího se odstranění následků
způsobených při havárii) s příslušnými orgány státní správy, popř. jinými osobami
zúčastněnými na havárii nebo oprávněnými řešit stav havárie anebo posuzovat
příčiny vzniku havárie či následky způsobené při havárii.

Zadavatel rovněž požaduje a dodavatel se zaváže uzavřením smlouvy poskytovat zadavateli s účinností
ode dne uzavření smlouvy tyto služby, jejichž cena bude zahrnuta již v rámci odměny dodavatele za
provádění havarijní služby.
Jedná se o:
-

preventivní a poradenskou činnost: preventivní a poradenskou činností se
rozumí činnost dodavatele, která spočívá ve zhodnocení potenciálních oblastí u
zadavatele s možností vzniku stavu havárie, s jejich průběžným sledováním,
vyhodnocením a návrhem opatření vč. případného návrhu úpravy dokumentů
zadavatele. Tato činnost spočívá rovněž v účasti dodavatele při jednání
zadavatele s orgány státní správy, event. v přijetí plné moci udělené zadavatelem
dodavateli k zastupování zadavatele při jednání s orgány státní správy, místní
samosprávy či osobami dotčenými havárií či jejími následky.

-

školení / seminář: v případě doručení požadavku zadavatele je dodavatel
povinen 1 x ročně uskutečnit jednodenní instruktážní seminář pro zaměstnance
určené zadavatelem. Cílem semináře je proškolení zaměstnanců zadavatele v
oblasti prevence havárií a činnosti osob při vzniku stavu havárie, zahrnující
zhodnocení zkušeností. Zadavatel na vlastní náklady zajistí prostory pro školení a
veškeré zázemí pro účastníky kurzu a lektory dodavatele. Dodavatel zajistí na své
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náklady účast lektorů, a to v počtu minimálně 2 lektorů. Školení/seminář bude
provedeno v pracovních dnech v termínu dohodnutém mezi stranami

1.6.

Bližší podmínky zadavatele k vymezení provádění havarijní služby dodavatelem

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil nepřetržitou havarijní pohotovost dodavatele po celou dobu
trvání smlouvy, jež bude uzavřena s vybraným dodavatelem na základě výsledku tohoto zadávacího
řízení. Havárii oznamuje zadavatel dodavateli na dispečink havarijní pohotovosti dodavatele bezodkladně
po zjištění havárie.
Pro havarijní výjezd dodavatele musí být dodavatel náležitě vybaven. Havarijní vozidlo dodavatele musí
být vždy vybaveno tak, aby umožnilo dodavateli provést havarijní výjezd řádně a včas, a to bez ohledu na
případný členitý či jinak obtížný terén, musí mít potřebnou kvalitu a spolehlivost, musí být
vybaveno/vystrojeno zařízeními a materiálem umožňujícím provedení havarijního výjezdu, při zachování
podmínek ochrany a bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Havarijní vozidlo musí splňovat
veškeré zákonné požadavky na vozidla používaná při havarijních zásazích, jakož i technické obecně
závazné předpisy.
Při prvotním sanačním zásahu platí, že dodavatel provede min. tyto činnosti:

-

odtěžení zeminy - znečištěné zeminy budou odtěženy a převezeny
k zneškodnění, pokud zadavatel neurčí jinak, o odvozu zemin k dekontaminaci
dodavatelem, resp. jejich ponechání na místě havárie rozhodne zadavatel.
Nekontaminované zeminy, které bude nezbytné odtěžit za účelem přístupu ke
kontaminovaným zeminám a horninám, budou po dobu těžebních prací odtěženy
a uloženy na mezideponii a použity jako inertní materiál pro zpětný zásyp výkopu.
V případě, že kterákoliv nekontaminovaná zemina je součástí zemědělského
půdního fondu (ZPF), je dodavatel povinen uložit ornici ZPF zvlášť a ostatní
zeminy zvlášť a respektovat právní předpisy o ochraně ZPF;

-

sanaci kontaminované podzemní a povrchové vody – sanační práce zahrnují
zejm. instalaci sanační stanice, její provoz a demontáž včetně zajištění povolení
pro sanační čerpání a ev. i vypouštění vody. Kontaminovaná podzemní voda bude
sanována in situ;

-

odstranění a likvidace odpadů. Dodavatel provede vytěžení, nakládku,
kompletní transport, vykládku a zneškodnění/likvidaci všech odpadů, včetně
nebezpečných odpadů, které vznikly při provádění Díla, dle platné legislativy na
území ČR, pokud zadavatel neurčí jinak;

-

terénní úpravy po ukončení sanačních prací v případě, že dojde k dosažení
předepsaného limitu znečištění a sanační práce skončí prvotním sanačním
zásahem;
(Sanovaná místa budou zavezena inertní zeminou, budou plošně zarovnána tak,
aby terén co nejvíce odpovídal vzhledu původní krajiny včetně toho, že původní
ornice (ZPF), která byla vytěžena, bude vrácena či nahrazena ornicí stejné kvality.
Terénní úpravy zahrnují zejména: obstarání inertního materiálu vč. nákupu a
přepravy na místo havárie, závoz inertním materiálem, kvalitativně stejným
s původním materiálem (kvalita materiálu bude zjištěna geologickým průzkumem
v místě havárie), případně materiálem ve kvalitě písemně dohodnuté s vlastníkem
pozemku, hutnění a zarovnání plochy sanovaných míst v území krajiny tak, jak je
uvedeno výše v tomto ujednání);

-

nezbytná protipožární opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
osob v celém průběhu provádění prací.

Dodavatel je povinen dle požadavků zadavatele provádět celkovou sanaci při dodržení stanoveného
postupu. Dodavatel musí nejprve zpracovat projekt celkové sanace, což je projektem ekologického a
technického řešení sanačních prací všech složek životního prostředí dotčených havárií. Projektem

strana 6 z 27

celkové sanace se rozumí projekt vypracovaný dodavatelem a schválený zadavatelem či případně, je-li
relevantní též příslušnými orgány ochrany životního prostředí (OŽP), zahrnující veškeré údaje pro
celkovou
sanaci.

Projekt celkové sanace (dále též jen „projekt“) obsahuje, není-li v konkrétních případech stanoveno
jinak, povinně tyto kapitoly:
-

popis lokality, ve které se nachází místo havárie, včetně místa havárie (s
povinnými podkapitolami: geomorfologické a klimatické poměry, geologické
poměry, hydrogeologické poměry, hydrologické poměry), přičemž lokalita, která
přesahuje místo havárie, musí být popsána v takovém územním rozsahu, aby
projekt zahrnoval všechny podstatné informace (např. geologické poměry)
k provádění všech činností dle projektu celkové sanace;

-

výchozí podklady vč. popisu výchozího stavu;

-

zajištění podmínek potřebných k provedení prací (s povinnými podkapitolami:
odpovědné osoby, zajištění a vybavenost pracoviště, energetická náročnost,
použitá technika, personální zajištění);

-

styk s cizími sítěmi technické infrastruktury a jejich ochrannými pásmy;

-

bezpečnostní rizika a opatření na sanačním pracovišti (s povinnými
podkapitolami: identifikace rizik, bezpečnostní opatření, požární bezpečnost,
používání osobních ochranných pracovních prostředků, způsob a prostředky pro
poskytování první pomoci);

-

popis prací (s povinnými podkapitolami: příprava pracoviště/místa havárie, vlastní
popis technického řešení, likvidace odpadů /včetně uvedení, kdo bude odpad dle
zákona o odpadech likvidovat a jakým způsobem/, demontáž pracoviště/místa
havárie);

-

vzorkovací plán s podrobnou metodikou vzorkovacích prací (s povinnými
podkapitolami: počet, četnost, limity – výchozí a konečné, druhy vzorkovacích
zařízení,
laboratoř,
která
bude
vzorky
zkoumat
a
posuzovat);

-

položkový rozpočett dle dodavatelem projektované náročnosti prací v době
vyhotovení projektu (předběžný rozpočet);

-

harmonogram prací;
nároky na cizí pozemky;
závěr

Požadavky na obsah i formální stránku projektu celkové sanace mohou být zadavatelem uvedeny
odlišně od výše uvedeného výčtu ve výzvě zadavatele k poskytnutí plnění.
Součástí předmětu plnění dodavatele při provádění celkové sanace je:
-

vypracování projektu celkové sanace zahrnující vypracování návrhu projektu
celkové sanace, předložení návrhu projektu celkové sanace ke schválení ev.
připomínkám zadavateli a ev. také subjektu písemně určenému zadavatelem
(např. příslušnému OŽP a ev. dalším dotčeným orgánům státní správy,
zapracování/vypořádání připomínek zadavatele včetně přehledu připomínek a
způsobu jejich vypořádání a vyhotovení finální verze projektu celkové sanace
v rozsahu požadovaném a schváleném zadavatelem, který bude podepsán
osobami oprávněnými jednat za dodavatele a osobou odborně způsobilou pro
projektování sanačních prací a jeho předání zadavateli, případně třetím osobám
dle dispozic zadavatele;
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-

řádné a včasné provedení (vlastních prací) celkové sanace následků vzniklých při
havárii dle zadavatelem schváleného projektu celkové sanace;

-

vyhotovení dílčích zpráv, pokud jsou požadovány zadavatelem. Na vyhotovení
dílčí zprávy a její obsah se vztahuje obdobně ustanovení o vyhotovení závěrečné
zprávy;

-

Vyhotovení závěrečné zprávy o řešení havárie, a to do 30 dnů po dokončení
vlastních sanačních prací prováděných v rámci celkové sanace, neurčí-li
zadavatel tuto lhůtu či konkrétní termín odlišně.

Obsahem závěrečné zprávy o řešení havárie jsou, není-li v konkrétních případech sjednáno jinak,
povinně zejména tyto části:
- úvod;
- popis lokality místa havárie podle projektu celkové sanace;
- popis a opatření při provedeném prvotním sanačním zásahu prováděném v rámci havarijního
výjezdu dodavatele;
- popis provedeného průzkumu lokality při havarijním výjezdu;
- popis metodiky v členění: metodika vzorkování, zajištění kvality laboratorních prací, metodika
hodnocení stavu kontaminace;
- popis prováděných prací v členění: průzkum lokality, příprava sanačních prací, skrývka
ornice a těžba podorniční vrstvy – těžba nekontaminovaných zemin, těžba kontaminovaných
zemin a hornin, vrtné práce, zpětný zásyp inertním materiálem a hutnění, odvoz a
zneškodnění kontaminovaných zemin, sanační práce, jiné práce;
- monitoring v členění: monitoring podzemních a povrchových vod, kvalitativní analýza,
monitoring zemin (během těžby a vrtných prací);
- vyhodnocení vč. porovnání s limity v členění: průzkumné práce, těžba kontaminovaných
zemin, vrtné práce a monitoring podzemních vod, odborný odhad množství uniklých ropných
látek či jiných cizorodých látek;
- sumarizace;
- doporučení;
- závěr.
Přílohová část o obsahu v členění:
poloha místa havárie na mapě, vodohospodářská mapa místa havárie a okolí, geologická mapa místa
havárie a okolí, podrobná mapa místa havárie s vyznačením saturované a nesaturované zóny, vyznačení
polohy monitorovacích ev. sanačních vrtů, ortofotomapa místa havárie a okolí, katastrální mapa místa
havárie a okolí se zákresem saturované zóny a nesaturované zóny, průzkum zóny aerace a podzemních
vod, schéma vzorkování zemin, případně dalších látek,
Dokumentační část obsahující:
oprávnění dodavatele a jeho subdodavatelů k provádění Díla (např. živnostenská oprávnění, akreditace
k odběru vzorků a jejich analyzování, zemní práce, demolice staveb, nakládání s nebezpečnými odpady,
apod.), protokoly z odběru vzorků a laboratorních rozborů, přehled odvozu kontaminovaných zemin
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(vážní lístky), přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při sanaci, doklady k nim až po konečné
uložení nebo po úplnou likvidaci, přehled jejich vlastníků, přehled dovozu inertních zemin (vážní lístky)
zakoupených dodavatelem pro splnění Díla, technická zpráva – monitorovací vrty, provozní deník,
případně stavební deník, pokud je třeba, aby dodavatel stavební deník s ohledem na charakter prací
podle obecně závazných předpisů platných na území České republiky vedl (dále jen „provozní deník“),
další související technické zprávy, ohlášení úniku ropných látek či jiných cizorodých látek příslušným
orgánům státní správy dle povahy havárie, rozhodnutí příslušných orgánů státní správy či vyjádření jiných
zúčastněných osob vydaných nebo přijatých v souvislosti s havárií nebo následky, vzniklými při havárii,
evidenční list geologických prací, seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků včetně vyčíslení škod
vzniklých těmto majitelům pozemků při havárii, kompletní fotodokumentace Díla pořízená dodavatelem.
Obsah závěrečné zprávy bude odpovídat vždy projektu celkové sanace.

Dodavatel se zavazuje:
-

provádět své plnění podle a na základě smlouvy v souladu s právními předpisy,
zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů, a rovněž v souladu s vnitřními předpisy zadavatele, se
kterými byl dodavatel prokazatelně seznámen;

-

a odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví všem podmínkám, stanoveným platnými
právními předpisy a příslušným závazným rozhodnutím příslušných orgánů státní
správy a podmínkám dohodnutým ve smlouvě a v příslušné dílčí smlouvě. Dílo
musí splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN
v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se
pro předmět Díla považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy
platí ustanovení normy výhodnější pro zadavatele;

-

že provede Dílo kvalifikovanými osobami odborně způsobilými pro příslušnou
činnost. Dodavatel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že osoby
provádějící Dílo mají veškerá potřebná úřední povolení, souhlasy dodavatele
(pokud jsou požadovány) a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.
Dodavatel se zavazuje při plnění Díla používat pouze osoby, které jsou odborně
způsobilé pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nedýchatelném prostředí;

-

využívat v maximální míře možnosti zásahových složek zadavatele při řešení
havárie. Dodavatel se zavazuje, že při řešení havárie rovněž přednostně
použije/využije vybavení a nástroje nabídnuté zadavatelem;

-

že veškeré zdroje (lidské, materiální, atd.), které bude používat k plnění služeb,
bude využívat maximálně efektivně a účelně a bude maximálně šetřit práva
zadavatele i třetích osob a postupovat s náležitou odbornou péčí.

Dílo bude dodavatelem vždy realizováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména:
-

-

zákonem č. 224/2015 o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších
předpisů;
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění;
zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování
informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku
a dopadech závažné havárie, v platném znění;
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 227/2015 Sb., o náležitostech
bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací, poskytovaných zpracovateli
posudku;
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-

-

1.7.

právními a ostatními předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
technických zařízení, v platném znění;
vyhláškou Ministerstva vnitra č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny
havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu
vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře, v platném znění;
metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí ČR;
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 369/2004 Sb., o projektování,
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových
geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění,
přičemž doplňkové průzkumné práce v rámci provádění Díla Zhotovitelem budou
realizovány též dle platné metodiky Ministerstva životního prostředí ČR)

Zadávání dílčích zakázek na služby na základě uzavřené smlouvy

Na základě tohoto zadávacího řízení zadavatel uzavře s vybraným účastníkem/dodavatelem smlouvu
s názvem „Rámcová smlouva o havarijní službě a odstraňování následků havárií spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025“ (dále a výše též jen smlouva), přičemž
dodavatel je povinen a bude poskytovat havarijní službu dle smlouvy zadavateli nepřetržitě, resp.
průběžně dle aktuálních potřeb zadavatele po celou dobu trvání smlouvy s výjimkou veřejných zakázek,
tj. plnění popsaného v ust. 0. smlouvy, přičemž část havarijní služby uvedené v ust. 0. smlouvy (otázka
provádění celkové sanace místa plnění dodavatelem) bude dodavateli zadávána na základě výzvy
zadavatele k poskytnutí plnění.
Vzhledem k charakteru plnění, spočívajícího v provádění celkové sanace dodavatelem a postupu
vedoucímu k jejímu zadání ze strany zadavatele, má v této části smlouvy charakter rámcové dohody ve
smyslu § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla dodavatelem i postup a
podmínky plnění týkající se služby celkové sanace zadávané zadavatelem dodavateli postupem dle
smlouvy po dobu trvání smlouvy a dále upravuje řešení vzájemných vztahů mezi zadavatelem a
dodavatelem. Vzor smlouvy je přílohou č. 1 této ZD.
Dílčí zakázky na části služeb uvedené v ust. 0. smlouvy budou zadavatelem zadávány na základě
písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení výzvy dodavatelem (dále též jen
„dílčí smlouva“). Výzva zadavatele k poskytnutí plnění pro část služeb uvedených v ust. 0. smlouvy bude
obsahovat vždy alespoň:
a) název dílčí zakázky;
b) specifikaci havárie, u které má dojít k poskytnutí předmětných služeb;
c) specifikaci místa plnění;
d) požadovaný termín vyhotovení projektu celkové sanace;
e) požadovaný termín zahájení a předpokládaný termín ukončení Díla a termín předání
místa havárie zadavatelem dodavateli, nebylo-li místo plnění - pracoviště dodavateli již
předáno;
f) jméno zaměstnance - osoby zadavatele pověřeného funkcí dozoru;
g) požadavky na termín vyhotovení prvního návrhu projektu celkové sanace vč.
předběžného položkového rozpočtu, a požadavky na zahájení vlastních sanačních prací,
které budou předmětem dílčí zakázky;
h) platební podmínky;
i) osoba pověřená za zadavatele účastí na koordinací BOZP a PO na pracovišti
dodavatele,
apod.
Dílčí smlouva musí odpovídat uzavřené smlouvě.
V případě plnění poskytovaného dodavatelem dle smlouvy, kde je třeba upřesnit požadavky zadavatele
v průběhu plnění, neužije se postup určený pro zadávání dílčích veřejných zakázek dle výše uvedeného,
nýbrž konkretizované plnění služeb dodavatele bude zadavatelem uvedeno v písemném požadavku
zadavatele zaslaném dodavateli písemně v listinné podobě či formou elektronické podoby na e-mail
dodavatele, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.

1.8.

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
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Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému:
CPV-kódy:

1.9.

90733200 – 6

- Sanace znečištěných povrchových vod;

90733900 – 3

- Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod;

90740000 – 6

- Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace;

90732200 – 9

- Odstraňování znečištěné půdy;

90732300 – 0

- Čištění nebo sanace znečištěné půdy

Místa plnění a jejich charakter

Místa plnění jsou lokality skladů PHL zadavatele, popřípadě lokality mezi sklady PHL, popř. lokality
vedení Produktovodů v, ev. lokality umístění ČS zadavatele v České republice. Upřesnění potenciálních
míst plnění – míst havárií je uvedeno v přílohách č. 3 až č. 5 této ZD.
Zadavatel upozorňuje, že s rozsahem míst plnění souvisí i požadavek zadavatele na pokrytí území
České republiky vlastními havarijními a zásahovými složkami dodavatele, přičemž zadavatel požaduje,
aby na součástí organizace havarijní služby dodavatele byla dokumentace, ve které budou uvedeny
zadavatelem požadované a dodavatelem garantované dojezdy pro výjezdy specialistů dodavatele včetně
přehledné mapy umístění vlastních zásahových prostředků na území České republiky.
1.10. Výhrada plnění
Zadavatel si vyhrazuje právo, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona, níže uvedenou část plnění
veřejné zakázky, bude vykonávat výhradně vybraný dodavatel, tj. nesmí být plněna jeho
poddodavatelem:
a) V rámci havarijní pohotovosti nesmí dodavatel prostřednictvím poddodavatele zajišťovat
nepřetržitý provoz dispečinku dodavatele včetně zajištění nejméně dvou nezávislých
komunikačních prostředků;
b) V rámci havarijního výjezdu dodavatele nesmí prostřednictvím poddodavatele dodavatel plnit
služby havarijního výjezdu specialistů dodavatele v počtu nejméně dvou osob (jednotka požární
ochrany začleněná do integrovaného záchranného systému, technik dodavatele);
c) V rámci havarijního výjezdu dodavatele nesmí prostřednictvím poddodavatele dodavatel provádět
základní průzkum lokality místa havárie k prověření aktuální míry a rozsahu znečištění životního
prostředí (zejm. zemin, podzemních a povrchových vod, popř. stavebních materiálů), zajištění a
zhodnocení hydrogeologických dat, stanovení a ohraničení prostoru s nebezpečím výbuchu,
vytýčení místa havárie a inženýrských sítí, posouzení rizikovosti havárie a návrh postupu při
prvotním sanačním zásahu, vše s výsledky do 24 hodin od nahlášení havárie zadavatelem, resp.
od přijetí informace o vzniku havárie na dispečinku havarijní pohotovosti dodavatele; jakož i
zajištění a prvotní zdokumentování výchozího stavu znečištění životního prostředí (zejm.
fotodokumentace a vzorky všech potenciálně kontaminovaných složek životního prostředí);
d) V rámci celkové sanace prováděné dodavatelem nesmí dodavatel prostřednictvím poddodavatele
vypracovat projekt celkové sanace a závěrečné zprávy;
e) V rámci havarijního výjezdu dodavatele při provádění prvotního sanačního zásahu, jakož i
v rámci celkové sanace zadavatel požaduje, aby dodavatel neužil poddodavatele pro poskytování
služby v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění, s výjimkou samotného zneškodňování
odpadů a dopravy odpadů k zneškodnění, pro něž výhrada plnění požadovaná zadavatelem
neplatí.

strana 11 z 27

Čl. 2. Obchodní podmínky, včetně platebních
2.1.

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného textu smlouvy, která je přílohou č. 1 této ZD.
Nedílnou součástí smlouvy a obchodních podmínek tvoří též přílohy této smlouvy.
Dodavatel není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 1, či
této zadávací dokumentace. Podmínění, odchýlení se od nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v
příloze č. 1 této zadávací dokumentace, předložené účastníkem zadávacího řízení v nabídce znamená
nesplnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení a takový účastník může být ze
zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.
Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či
formě, než zadavatel požaduje.
2.2.

Platební podmínky

Platební a fakturační podmínky zadavatele jsou uvedeny rovněž v příloze č. 1 této ZD.

Čl. 3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Účastníci stanoví nabídkovou cenu pro toto zadávací řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny prací,
výkonů a dodávek v Kč, bez DPH požadované zadavatelem v členění podle přílohy č. 6 – Položkového
rozpočtu (CENÍKU) této ZD s tím, že součet všech dodavatelem vyplněných jednotkových cen bude
tvořit jeho celkovou nabídkovou cenu pro účely hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení, tedy pro
výběr účastníka, se kterým bude uzavřena smlouva, specifikovaná v článku 1 této ZD, bude relevantní
součet určených položek v souhrnném členění dle její přílohy č. 6.
V případě, že dodavatel nevyplní všechny jednotkové ceny do Položkového rozpočtu (tj. bude-li chybět
vyplněná byť i jen jedna položka), bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod
k vyloučení nabídky účastníka dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona.
Jednotkové ceny vyplněné u všech jednotlivých položek Položkového rozpočtu (viz příloha č. 6 této ZD)
musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku
apod. (včetně veškerých dalších nákladů, např. poplatků, režijních nákladů, atd.) a budou pro účastníka
závazné po celou dobu trvání smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení ceny
konkrétního Díla podle konkrétního soupisu skutečně provedených prací a dodávek. Pokud v rámci
realizace Díla provede dodavatel jakékoliv služby, práce či výkony (či dodá materiál), které nejsou
uvedeny v některé z položek v Položkovém rozpočtu, řídí se ocenění těchto prací, výkonů či dodávek
pravidly, uvedenými v příloze č. 1 ZD.
Nabídková cena z Položkového rozpočtu bude také účastníkem uvedena na Krycím listě nabídky, který
tvoří přílohu č. 2 této ZD.
Nabídková cena musí být účastníkem stanovena jako nejvýše přípustná. To znamená, že překročení
nabídkové ceny se nepřipouští, pokud není v obchodních podmínkách této ZD stanoveno jinak.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že činnost havarijní služby je činnost nárazová,
nepředvídatelná, způsobená nežádoucími a nepředvídatelnými vlivy a nelze proto určit dopředu
rozsah stanoveného Díla.

Čl. 4. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona stanovena ekonomická
výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky bude dle § 114 odst. 2 zákona zadavatelem hodnocena podle nejvyššího
počtu v součtu získaných bodů v dílčích hodnotících kritériích dle čl. 4.1. této zadávací dokumentace.
Nabídky budou hodnoceny podle dílčích hodnotících kritérií takto:
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Název dílčího hodnotícího kritéria č. :

váha v %

1. Nabídková cena, bez DPH

60

2. Organizace havarijní služby

30

3. Pokrytí území České republiky havarijní službou

10

4.1. Způsob hodnocení nabídek dle dílčích kritérií
4.1.1. Nabídková cena bez DPH
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH zpracovaná dle čl. 3. této ZD, přičemž celkový počet bodů,
jenž bude předmětem pro hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria č. 1, se získá výpočtem, uvedeným
níže, viz sestavení celkového počtu bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 – nabídkové ceny.
Nabídková cena bude hodnocena dílčími hodnotícími subkritérii, dle níže uvedeného:

Popis dílčího subkritéria :

váha v %

1. dílčí hodnotící subkritérium:
prostý SOUČET určených jednotkových cen – červeně
označených položek v příloze č. 6 této ZD – t.j. součet řádků č.: 3,
8, 27, 29, 37, 51, 60, 109, 114, 115, 118, 133 a 143

60

2. dílčí hodnotící subkritérium:
prostý SOUČET ostatních položek v příloze č. 6 této ZD – t.j. bez
položek, vyspecifikovaných výše v 1. Dílčím hodnotícím
subkritériu

40

1. Dílčí hodnotící kritérium v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 - nabídkové ceny
Hodnocena bude část nabídkové ceny vypočtená součtem určených jednotkových cen v položkách =
řádku č. 3, 8, 27, 29, 37, 51, 60, 109, 114, 115, 118, 133 a 143 přílohy č. 6 ZD s tím, že takto vypočtené
nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky v této části získají bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené
nabídky.
nejnižší nabídnutá cena
počet bodů = 100

x

----------------------------------------hodnocená cena

2. Dílčí hodnotící kritérium v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 - nabídkové ceny
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Hodnocena bude část nabídkové ceny vypočtená součtem všech ostatních položek uvedených v příloze
č. 6 ZD s výjimkou určených jednotkových cen v položkách = řádku č. 3, 8, 27, 29, 37, 51, 60, 109, 114,
115, 118, 133 a 143 přílohy č. 6 ZD s tím, že takto vypočtené nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů.
Ostatní hodnocené nabídky v této části získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a
poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
nejnižší nabídnutá cena
počet bodů = 100

x

-------------------------------------hodnocená cena

Sestavení celkového počtu bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 - nabídkové ceny
Počet bodů získaných v rámci dílčího hodnotícího kritéria nabídkové ceny pro účely sestavení celkového
pořadí nabídek dle čl. 4. této ZD se stanoví absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky dle níže
uvedeného vzorce:
Počet bodů = (0,6 x počet bodů získaných v rámci 1. dílčího hodnotícího kritéria v rámci dílčího
hodnotícího kritéria č. 1 – nabídkové ceny) + (0,4 x počet bodů získaných v rámci 2. dílčího
hodnotícího kritéria v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 – nabídkové ceny)
4.1.2. Organizace havarijní služby
Účastník ve své nabídce předloží závazný návrh organizace havarijní služby. Tento závazný návrh
zpracuje účastník vyplněním formuláře, který je přílohou č. 7 této ZD. V této příloze popíše účastník
maximálně 500 (pěti sty) slovy pro každé subkritérium technický postup, který bude dodržovat při plnění
veřejné zakázky.
Způsob hodnocení tohoto kritéria je uveden v následující tabulce a poznámkách pod touto tabulkou.
Celkový počet bodů v rámci tohoto dílčího kritéria bude vypočten součtem jednotlivých bodových hodnot
získaných v rámci jednotlivých subkritérií.

Oblast:

činnost:

Havarijní
služby:

Organizační
služby:
Organizace
aktualizace,
pohotovost

Počet bodů, který je možné
získat:
struktura

havarijní

vyrozumění,
nepřetržitá

Způsob evidence událostí
Havarijní
pohotovost:

0 až 6

(+ tabulka A)
a

Popis práce technické služby
Subkritérium:
Havarijní
výjezd:

0 až 6

0 až 6

Provedení havarijního výjezdu
Popis
práce
havarijní
hydrogeologické služby

0 až 10

Výjezd na místo havárie – I. Sled

0 až 6
0 až 6
0 až 6
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Sanace
stabilizaci
havarijní
situace:

po

Subkritérium:
Bezpečnost
práce
požární
ochrana

a

Koordinace
se
zasahujícími
složkami (HZS, IZS, Zadavatel)

0 až 6

Základní činnost po příjezdu na
místo havárie

0 až 6

Způsob
a
dokumentování
postupů a vedení dokumentace

0 až 6

Způsoby zajištění sanace do
doby stabilizace havarijní situace
– základní

0 až 6

Sanace kontaminovaných zemin
– popis

0 až 6

Sanace kontaminovaných vod
(povrchových a podpovrchových)
– popis

0 až 6

Terénní úpravy - popis

0 až 6

Organizace BOZP ve společnosti
a na pracovištích

0 až 6

Organizace zabezpečení požární
ochrany účastníka

0 až 6

Subkritéria budou hodnocena následovně:
Členové hodnotící komise při hodnocení výše uvedených subkritérií srovnají technický popis jednotlivých
prováděných činností nabídnutý účastníky. Každý člen hodnotící komise pak přidělí jednotlivé nabídce u
každého subkritéria určitou bodovou hodnotu v rámci bodového rozmezí stanoveného zadavatelem pro
jednotlivá subkritéria uvedená výše dle toho, jak je nabídka daného účastníka v daném subkritériu dle
jeho odborného úsudku výhodná pro zadavatele.
Každý člen písemně odůvodní u každého subkritéria a každé nabídky přidělený počet bodů, včetně
srovnání s body přidělenými ostatním nabídkám. Člen hodnotící komise může přidělit více nabídkám
v rámci jednoho kritéria stejný počet bodů. Bodové hodnoty přidělené v rámci jednotlivých subkritérií
členy hodnotící komise se následně pro každou nabídku v rámci tohoto dílčího kritéria sečtou tak, že
vznikne celkový součet bodů přidělený konkrétním členem hodnotící komise příslušné nabídce v rámci
tohoto kritéria. Pro každou nabídku bude následně vypočten aritmetický průměr bodů přidělených v rámci
tohoto dílčího kritéria členy hodnotící komise.
Členové hodnotící komise budou hodnotit jednotlivá subkritéria dle svých odborných znalostí, přičemž
nejvíce bodů bude v daném subkritériu přiděleno nabídce, ve které popsaný technický postup nejlépe dle
přesvědčení a zkušeností člena hodnotící komise odpovídá nejlepší praxi při provádění dané činnosti,
případně který je dle přesvědčení a zkušeností člena hodnotící komise nejvýhodnější pro zadavatele.
4.1.3. Pokrytí území České republiky havarijní službou
Účastník ve své nabídce předloží závazný návrh pokrytí území České republiky havarijní službou
vlastními havarijními a zásahovými složkami. Tento závazný návrh zpracuj účastník vyplněním formuláře,
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který je přílohou č. 7 této ZD, ke které přiloží přehlednou mapu umístění vlastních zásahových prostředků
na území České republiky.
Způsob hodnocení tohoto kritéria je uveden v následující tabulce a poznámkách pod touto tabulkou.
Celkový počet bodů v rámci tohoto dílčího kritéria bude vypočten součtem jednotlivých bodových hodnot
získaných v rámci jednotlivých subkritérií.

Maximální
počet bodů v
rámci
subkritéria:

Způsob hodnocení:

Praha a
Středočeský kraj

5,00

viz pozn. 1

Jihočeský kraj

5,00

viz pozn. 1

Plzeňský kraj

5,00

viz pozn. 1

Karlovarský kraj

5,00

viz pozn. 1

Ústecký kraj

15,00

viz pozn. 1

Liberecký kraj

5,00

viz pozn. 1

Královéhradecký
kraj

10,00

viz pozn. 1

Kraj Vysočina

15,00

viz pozn. 1

Pardubický kraj

5,00

viz pozn. 1

Jihomoravský kraj

10,00

viz pozn. 1

Olomoucký kraj

5,00

viz pozn. 1

Zlínský kraj

5,00

viz pozn. 1

Moravskoslezský
kraj

10,00

viz pozn. 1

Subkritérium:

Dokdy, od okamžiku
nahlášení havárie
zadavatelem,
uchazeč zajistí
dojezd zásahových
prostředků do
kteréhokoliv místa
v kraji:

Požadovaný
údaj v minutách
(maximálně 180
minut):

Pozn. 1: tato subkritéria budou hodnocena následovně:
nejnižší nabídnutá hodnota
počet bodů = max. počet bodů v rámci kritéria

x

-------------------------------------------hodnocená hodnota

4.2. Sestavení celkového pořadí nabídek účastníků
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v
každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
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Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu
nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
Počet bodů

=

(0,6 x počet bodů získaný v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1)
+ (0,3 x počet bodů získaný v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2)
+ (0,1 x počet bodů získaný v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 3)

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v
kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu s dalším
nejvyšším stupněm významu, přičemž stupeň významu kritéria je určen jeho vahou (čím vyšší váha
kritéria, tím má kritérium vyšší význam).
Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí nabídek
hodnota prvního dílčího kritéria.
4.4. Obecné zásady k hodnocení nabídek
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem
hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.
Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je
předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.
Hodnota bodů získaná při hodnocení se zaokrouhluje vždy na 2 desetinná místa – to platí i pro body
získané v dílčích hodnotících kritériích.

Čl. 5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
5.1.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c)
zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupným na:
https://zakazky.ceproas.cz/ (dále jen „E-ZAK“).

5.2.

Zadavatel upozorňuje, že bez elektronického podpisu není možné podání nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

5.3.

Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o
tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání
nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je
dostupná na https://zakazky.ceproas.cz/

5.4.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt
na http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

5.5.

Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti
vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím
stanovené lhůty pro podání nabídek.

5.6.

Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli všechny
dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.

5.7.

Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:
a) Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat
písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v souladu se zadávacími podmínkami.
b) Nabídka musí být na titulní straně označena názvem veřejné zakázky, obchodní
firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.
c) Nabídka bude předložena v českém jazyce.
d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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e) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že
dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň subdodavatelem,
prostřednictvím jehož jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci.
f)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

g) Nabídka a příslušná čestná prohlášení, která budou její součástí a stejně tak i návrh smlouvy,
jenž musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že nabídka,
čestné prohlášení nebo návrh smlouvy bude podepsán osobou odlišnou od osoby statutárního
orgánu nebo člena statutárního orgánu anebo prokuristy, musí být přílohou nabídky originál
nebo úředně ověřená kopie plné moci.
5.8.

Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky

Všechny podmínky a požadavky zadavatele, vymezené zadávacími podmínkami, budou součástí návrhu
smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy
bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele
v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný
údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak
je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.
Pokud návrh smlouvy nebude/nebudou odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním
podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost
důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

5.9.

Způsob označení jednotlivých listů nabídky

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými
čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující
jednotlivé části číslovány být nemusí.
5.10. Pořadí dokumentů v nabídce
Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování
nabídky:
-

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije vzor
Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

-

Obsah nabídky. Nabídka může být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek
u jednotlivých oddílů (kapitol).

-

Návrh smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat
za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím
podmínkám (závaznému vzoru smlouvy a obsahu nabídky dodavatele. Pokud
návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
dodavatele, může být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
dodavatele. Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí
být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v
úředně ověřené kopii.

-

Nabídková cena zpracovaná dodavatelem dle čl. 3 této ZD.

-

Doklady k prokázání kvalifikace dle požadavků uvedených v čl. 6 této ZD.

-

Ostatní dokumenty související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části
se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací
dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další
případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem
dobrovolně v nabídce.

-

Dodavatel rovněž doloží prohlášení, že zachová mlčenlivost o všech
skutečnostech, které nabyl na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté
údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude
podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
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Čl. 6. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v
otevřeném řízení dle § 56 zákona.

6.1.

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem,(viz odst. 6.2 této ZD),
b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem,(viz odst. 6.3 této ZD),
c) splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem,(viz odst. 6.4 této ZD).

6.2.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona
způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, vůči němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Prokázání základní způsobilosti dodavatele:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona,
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
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Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou
tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická
osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního
orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním
orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74
odst. 3 zákona.

6.3.

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona

Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel
prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění své
profesní způsobilosti, přičemž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm.
a) zákona, jak je uvedeno níže.
Prokázání profesní způsobilosti dodavatele:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
a) dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takové evidence požaduje;
b) dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona předložením dokladu potvrzujícím oprávnění dodavatele
podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad, prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, jedná se
minimálně:





Živnostenské oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných);
Živnostenské oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
Živnostenské oprávnění pro geologické práce;
Živnostenské oprávnění pro silniční motorovou nákladní vnitrostátní dopravu
provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t

c) dle § 77 odst. 2 písm c) zákona předložením dokladů, osvědčujících odbornou
způsobilost dodavatele, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky dle zvláštních právních
předpisů, čímž jsou:


Osvědčení o odborné způsobilosti odborného řešitele geologických prací v
souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů;



Osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provozování silniční nákladní
dopravy vydané příslušným krajským úřadem v souladu s čl. 21 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v
silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES;



Doklad o odborné způsobilosti osoby, ustanovené odpadovým hospodářem
v souladu s § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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6.4.

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona s tím,
že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit seznam významných
služeb, poskytnutých za poslední tři (3) roky v České republice před zahájením zadávacího řízení, včetně
uvedení doby a ceny jejich poskytnutí.

Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu
významných služeb, přičemž dodavatel je oprávněn doložit seznam významných služeb též na formuláři,
který je přílohou č. 8 této ZD v souladu s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací
dokumentaci.
Zadavatel požaduje, aby seznam významných služeb obsahoval alespoň:
I.

pět (5) zakázek - havarijních zásahů s následnými sanačními pracemi, spojených s únikem
ropných látek nebo ropných produktů do životního prostředí ze skladovacích zařízení nebo
z produktovodu nebo z ropovodu provedených nebo prováděných za poslední tři roky o
finančním objemu v souhrnu minimálně 130 mil. Kč bez DPH, jejichž součástí byly činnosti
spojené s odstraňováním závadných látek, resp. konkrétně spojené s odstraňováním znečištění
způsobeného ropou a ropnými produkty, z nichž jsou alespoň:
a. jedna (1) havarijní zásah s následnými sanačními pracemi v přírodním horninovém
prostředí způsobený únikem ropných látek či ropných produktů za minimální cenu 50 mil.
Kč bez DPH,
b. jeden (1) havarijní zásah s následnými sanačními pracemi v horninovém prostředí pro
odstranění následků úniku surové ropy za minimální cenu 1 mil. Kč bez DPH.

Havarijním zásahem se rozumí bezodkladné řešení nenadálého úniku ropných látek nebo ropných
produktů. Alespoň jedna z výše uvedených sanačních zakázek se musela týkat ropného produktu benzín automobilový (BA) dle ČSN EN 228.
Referenční zakázky, uvedené v tomto ustanovení nelze sčítat, pokud tedy např. jedna zakázka splňuje
minimální úroveň uvedenou v tomto bodu I. pod písm. a. i b., lze ji použít pouze k prokázání jednoho
z těchto požadavků (tedy např. pouze k prokázání reference uvedené v tomto bodu I. pod písm. a. ZD) a
k prokázání druhého požadavku je třeba použít jinou referenční zakázku.
II.

III.

jednu (1) zakázku, provedenou nebo prováděnou za poslední tři roky, která spočívala
v nepřetržitém, 24 hodinovém dispečinku pohotovostní služby, spojené s likvidací ekologických
havárií, způsobených působením ropných produktů, případně jiných cizorodých látek na životní
prostředí;
Jednu (1) zakázku,, spojenou s pracemi uvnitř nádrží na skladování ropy o minimálním objemu
50.000 m3, provedenou nebo prováděnou za poslední tři roky o finančním objemu minimálně 6
mil. Kč, bez DPH

Vzhledem k tomu, že zadavatel si v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona a čl. 1.10. této ZD
vyhradil požadavek, že část předmětu plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, nelze
požadavky na prokázání významných služeb uvedených v tomto článku ZD v dotčeném rozsahu
odpovídajícím plnění uvedeném v čl. 1.10 ZD prokázat prostřednictvím poddodavatele.
To znamená, že bude-li dodavatel prokazovat tento technický kvalifikační předpoklad prostřednictvím
poddodavatele (tj. ne přímo dodavatel sám bez poddodavatele), nesplní dodavatel prokázání splnění této
části kvalifikačních předpokladů z důvodu výhrady plnění zadavatele a bude zadavatelem následně
vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
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6.5.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Prokazování kvalifikace v otevřeném nadlimitním řízení:
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu a dle § 53 odst. 4 zákona, a to formou předložení kopií
dokladů o kvalifikaci či čestným prohlášením nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro
veřejné zakázky dle § 87 zákona. Zadavatel pro prokazování kvalifikace využívá jednotlivá pravidla
zákona platná pro nadlimitní režim, jak je uvedeno v této ZD.
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel
nahradit předložením čestného prohlášení.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 každý dodavatel samostatně.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona
V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace sám, je oprávněn ji prokázat
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona požadované zadavatelem vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

6.6.

Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavatele či
v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé
účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a
jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze
zadávací dokumentace.

6.7.

Předložení dokladů o kvalifikaci dle § 45 a 53 odst. 4 zákona
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Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze
zadávací dokumentace. Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá
dodavatel kopie dokladů. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
dodavatelem nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový
doklad vydává, v cizím jazyce, je dodavatel povinen společně s tímto dokladem zadavateli doložit i
překlad dokladu do českého jazyka s tím, že zadavateli zůstává vyhrazeno právo požadovat po
dodavateli doložit úředně ověřený překlad tohoto dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků v případě, že bude mít zadavatel pochybnosti o správnosti původně
předloženého překladu dokladu. Povinnost doložení překladu se však nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce.
Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a
doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup nebo
může nahradit v souladu s § 53 odst. 4 třetí věta zákona předložení dokladů prokazujících splnění
kvalifikace dodavatelem předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou
jednat za dodavatele.
Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
Zadavatel může požadovat v průběhu zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy se zadavatelem
zadavateli kromě jinde sjednaných dalších dokumentů předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o
kvalifikaci. Tento požadavek zadavatele se neuplatní pouze v případě, pokud již dodavatel takové
doklady ke kvalifikaci v originálu či úředně ověřené kopii předložil již sám v nabídce či v rámci zadávacího
řízení.

6.8.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka
zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady
vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému
e-Certis.

6.9.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a
profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.
6.10. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace dodavatelem.
6.11. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení
povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do
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5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci.

Čl. 7. Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení a
k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
7.1.

Elektronický nástroj E-ZAK:

a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu
zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností
elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k
veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností
každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své
kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu
upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová
zpráva, či nikoli.
e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK, včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na: https://zakazky.ceproas.cz/.

7.2.

Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník
zadávacího řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.

7.3.

Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

7.4.

Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel
nehradí.

7.5.

Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele,
neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat
v souladu a dle platné legislativy.

7.6.

Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po
lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.

7.7.

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů
dodavatele.

7.8.

Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám
či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn
požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit,
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odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti
dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli doručena
včas, tj. je-li žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli
prokazatelně doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek (viz § 54 odst. 5 zákona).
7.9.

Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a
při dodržení podmínek stanovených zákonem.

7.10. V souladu s § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o
vyloučení dodavatele a oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele.
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele a oznámení o výběru dodavatele
bude uveřejněno na profilu zadavatele, tj. na adrese https://zakazky.ceproas.cz a v
takovém případě se tato oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího
řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
7.11. Zadavatel upozorňuje, že postupem podle § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému
dodavateli výzvu k předložení
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a
b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je
zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.
7.12. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce.
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího bodu, zadavatel vyzve
vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o
skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel dále upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele
ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který
je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně
zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované
akcie.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné
prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%
základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů
akcionářů vychází.
Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné
jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
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7.13. Neexistence střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb.
7.13.1

Zadavatel v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném
ke dni vyhlášení této veřejné zakázky (dále jen „ZSZ“), a ust. § 37 zákona, požaduje, aby
účastník, který je obchodní společností, prokázal, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2
odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem zadávacího řízení nebo
poddodavatelem, prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.

7.13.2 Tuto zadávací podmínku účastník zadávacího řízení prokáže čestným prohlášením, jehož
vzor je přílohou č. 9 této ZD.
7.13.3

Pro zamezení jakýmkoliv pochybnostem Zadavatel uvádí, že výše uvedenou zadávací
podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení.

Čl. 8. Zadávací řízení
8.1.

Zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení veřejné zakázky je zahájeno dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele E-ZAK podle § 53 odst. 1 a § 214 zákona.

8.2.

Místo a lhůta k podání nabídek

Nabídka musí být podána pouze v písemné formě a to jen v elektronické podobě v souladu s § 103 odst.
1 písm. c) zákona prostřednictvím E-ZAK: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000915 , kde je uvedena i
lhůta pro podání nabídek.

8.3.

Místo a čas otevírání obálek s nabídkami

Otevíráním obálek s nabídkami v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli;
nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. §
109 zákona.

Čl. 9. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Přílohy č. 2 - Návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Seznam skladů pohonných látek ČEPRO, a.s.. :
(https://www.ceproas.cz/produktovodni-sit-a-sklady)
Přílohy č. 4 - Mapa produktovodů ČEPRO, a.s.
Přílohy č. 5a – Přehled ČS EuroOil
č. 5b – Mapa ČS EuroOil
(https://www.ceproas.cz/mapa-cerpacich-stanic)
Příloha č. 6 - Položkový rozpočet (CENÍK)
Příloha č. 7 - Organizace havarijní služby a pokrytí území ČR havarijní službou
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Příloha č. 8 - Formulář pro doložení Seznamu významných služeb
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
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