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 Ministerstvo dopravy    nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

      PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

 

       Č. j.: 15/2019-430-TP/2   

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 

„SEA – posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro 

programové období 2021 – 2027 na životní prostředí“ 

Vážení,  

Česká republika – Ministerstvo dopravy (dále jen „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání 

nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která je zadávána způsobem 

mimo režim citovaného zákona ve smyslu jeho ust. § 31. 

Pokud je v následujícím textu výzvy odkazováno na text zákona, nejedná se o postup v některém  

zadávacím řízení dle § 3 zákona. 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 

Název: Česká republika - Ministerstvo dopravy 

Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona 

Právní forma: 325 - organizační složka státu 

Sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 66003008 

DIČ: CZ66003008 

Osoba jednající za zadavatele: Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., 1. náměstek 

Odpovědný útvar: Odbor fondů EU 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

Email: 

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ-41-430/2019  

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1 Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vyhodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „SEA“ - Strategic Environmental Assessment), dále zákona 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí. Posuzovanou koncepcí je operační program v sektoru dopravy 

v programovém období 2021 – 2027 (dále jen „KONCEPCE“).  

 

Očekávaným konečným výstupem veřejné zakázky je zhotovení kompletních podkladů 

a vykonání všech souvisejících prací a činností s cílem získání souhlasného stanoviska 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k posouzení vlivů KONCEPCE na životní 

prostředí, schválení KONCEPCE vládou ČR a Evropskou komisí. Zadavatel předpokládá 

zapojení dodavatele již v průběhu zpracování návrhu KONCEPCE s cílem předejít zpracování 

některých oblastí KONCEPCE způsobem, který by mohl zapříčinit nemožnost získání 

souhlasného stanoviska MŽP ke KONCEPCI. 

Dodavatel zajistí zejména tyto okruhy činností:  

 Zpracování všech náležitostí a požadavků v souladu se zákony ČR a směrnicemi EU 

uvedenými v čl. 2.3 pro posuzování vlivů KONCEPCE na životní prostředí, včetně 

zajištění a spolupráce při případném mezistátním posouzení KONCEPCE dle § 11 a 14a 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud bude požadováno. 

 Odborné a organizační zajištění procesu posouzení vlivů na životní prostředí. 

 Zajištění konzultací mezi zainteresovanými subjekty v rámci procesu posouzení vlivů na 

životní prostředí. 

 Zpracování podkladů k vyhodnocení vlivu KONCEPCE na životní prostředí a veřejné 

zdraví – SEA. 

 Koordinace zpracování SEA KONCEPCE s posouzením SEA Dohody o partnerství. 

 Zajištění zapojení veřejnosti (vč. dotčené veřejnosti) do procesu posouzení vlivů na životní 

prostředí a zajištění informační kampaně podle čl. 2.3 písm. c) a podle čl. 2.3 písm. f), g) 

této výzvy. 

 Zajištění náležitostí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (vliv na lokality soustavy Natura 2000), zpracování posouzení vlivů 

na lokality soustavy Natura 2000. 

 Spolupráce se zadavatelem na vypořádávání obdržených připomínek v rámci procesu SEA 

KONCEPCE, resp. v rámci meziresortního projednání a jednání s Evropskou komisí. 

 

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV 

 
CPV kód Název komodity 

90711000-4 Posouzení vlivu na životní prostředí v jiných případech než u 

stavby 

79419000-4 Hodnotící poradenské služby 

 

2.3 Specifikace předmětu plnění 

Legislativním východiskem pro SEA KONCEPCE jsou zejména směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (dále jen „směrnice o SEA“), zákon č.100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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č. 100/2001 Sb.“) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“).  

Při zpracování SEA KONCEPCE budou zohledněny aktuální metodiky a doporučení EK, 

uvedené na https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm 

Dodavatel při zpracovávání SEA KONCEPCE využije výsledky hodnocení SEA pro Dopravní 

sektorové strategie 2. fáze – Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým 

výhledem a hodnocení SEA Dopravní politika České republiky pro léta 2014 – 2020 s výhledem 

do roku 2050. Dále využije aktuální výsledky hodnocení SEA Politiky územního rozvoje ČR a 

hodnocení SEA pro jednotlivé existující Zásady územního rozvoje. Dodavatel též využije 

závěry vyhodnocení vlivů na životní prostředí u projektů, které již prošly procesem 

Environmental Impact Assessment (dále též „EIA“). 

Způsob zapojení veřejnosti do procesu SEA KONCEPCE bude respektovat směrnici  

o SEA, úmluvu EHK OSN „O přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí“ (Aarhuská úmluva) a metodiky 

posuzování vlivů na životní prostředí vydané MŽP.  

Následující principy jsou předpokladem pro účinné zapojení veřejnosti do SEA KONCEPCE:  

o rovnocenné postavení všech partnerů a uznání přínosu každého při zpracování 

posuzovaného dokumentu a SEA;  

o seriózní a odpovědný přístup k výstupům práce všech skupin; 

o včasný přístup k informacím; 

o proveditelný časový rámec plánovacího procesu a zapojení veřejnosti vzhledem k ostatním 

partnerům, legislativním lhůtám a schvalovacímu procesu; 

o předem daná pravidla pro zacházení s dokumenty, pro šíření dokumentů a jejich postupně 

zpracovávaných verzí. 

 

Výčet dalších požadovaných aktivit 

 zjištění, zda KONCEPCE obsahuje návrhy, které mohou ovlivnit stav životního prostředí 

a veřejného zdraví;  

 návrh metodického postupu hodnocení vlivu na životní prostředí; 

 hodnocení jednotlivých částí KONCEPCE z hlediska dopadů na jednotlivé složky 

životního prostředí, soustavu Natura 2000 a veřejné zdraví a návrh podmínek pro jeho 

implementaci; 

 doporučení pro optimalizaci KONCEPCE z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví 

na základě výstupů provedeného hodnocení; 

 v případě alternativních návrhů doporučení optimální varianty z hlediska ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví; 

 navržení opatření na odstranění, zmírnění, předcházení či kompenzaci případných 

nepříznivých dopadů KONCEPCE na životní prostředí a veřejné zdraví; 

 navržení postupů sledování skutečných vlivů KONCEPCE na životní prostředí a veřejné 

zdraví v průběhu implementace KONCEPCE; 

 zajištění zapojení veřejnosti a dotčené veřejnosti do procesu posouzení vlivů na životní 

prostředí; 

 zajištění informační kampaně o SEA KONCEPCE.  

 

https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
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Fáze procesu SEA, za jejichž plnění bude dodavatel zodpovědný: 

a) Zpracování oznámení KONCEPCE 

- Dodavatel ve spolupráci se zadavatelem zpracuje oznámení KONCEPCE dle § 10c 

a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. 

- Dodavatel zajistí získání stanovisek dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a splnění dalších 

náležitostí vyžadovaných tímto zákonem a souvisejícími předpisy. 

- V oznámení KONCEPCE bude navržen proveditelný a reálný časový rámec 

(harmonogram) zpracování, posouzení a schválení KONCEPCE, který bude respektovat 

veškeré lhůty a postupy dané zákonem č. 100/2001 Sb., zákonem č. 114/1992 Sb. a 

Jednacím řádem vlády ČR. 

Počet vyhotovení oznámení KONCEPCE bude upřesněn dle požadavku MŽP – min. 2 ks 

tištěných verzí v češtině, 2 ks tištěných verzí v angličtině a 2 ks na elektronickém nosiči dat, 

např. na flash disku ve - formátech .docx (editovatelný) a .pdf, případně jiných po konzultaci se 

zadavatelem. Elektronický nosič dat bude obsahovat českou i anglickou verzi. 

b) Závěr zjišťovacího řízení 

- po vydání závěru zjišťovacího řízení provede dodavatel návazné činnosti v požadovaném 

rozsahu tak, aby mohlo být posouzení vlivu KONCEPCE na životní prostředí na základě 

nich dokončeno. 

c) Zapojení veřejnosti a dotčené veřejnosti do procesu SEA KONCEPCE 

Dodavatel zajistí zapojení veřejnosti minimálně v míře stanovené zákonem č. 100/2001 Sb. 

d) Hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví a lokality soustavy Natura 2000 

Dodavatel zajistí vypracování: 

- hodnocení vlivů KONCEPCE na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, 

ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, 

osídlení, infrastrukturu a kulturní dědictví a jejich vzájemné působení a souvislosti, 

- hodnocení vlivů KONCEPCE na lokality soustavy Natura 2000 (jako součást SEA), 

- hodnocení vlivů KONCEPCE na veřejné zdraví (Health Impact Assessment – HIA – jako 

součást SEA), 

- hodnocení zahrne: 

o zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů uskutečnění 

i neuskutečnění KONCEPCE na životní prostředí, vlivy realizace KONCEPCE na 

životní prostředí, a to pro celé období jejího předpokládaného působení, porovnání 

navržených variant řešení, návrh systému sledování a hodnocení skutečných vlivů 

realizace KONCEPCE,  

o vyhodnocení souladu KONCEPCE s relevantními dokumenty přijatými na 

mezinárodní a národní úrovni (např. Státní politika životního prostředí, Politika 

ochrany klimatu v ČR, Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 

Národní program snižování emisí ČR, Strategie ochrany biodiverzity atd., Strategie 

urban sprawl atp.), 
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o návrhy úprav, reformulací a doplnění textu KONCEPCE,  

o zhodnocení současného stavu životního prostředí a vlivu dopravy na veřejné zdraví 

v předmětném území s přihlédnutím k nutnosti zajistit ochranu co největšího 

množství obyvatel realizací nových staveb, 

o návrh vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pomocí referenčních cílů ochrany 

životního prostředí a hodnocení souladu KONCEPCE s těmito cíli nebo pomocí 

multikriteriálních analýz a dalších metod hodnocení vlivu na životní prostředí), 

o v rámci vyhodnocení variant a alternativ rovněž hodnocení možných změn finančního 

naplnění KONCEPCE v průběhu programového období (dodatečné alokace, 

realokace mezi prioritami) a rozmezí s nimi spojených změn hodnot sledovaných 

indikátorů, v jehož rámci by případné dodatečné alokace či realokace neměly 

vyžadovat další dodatečný screening SEA či posouzení SEA. 

e) Vyhodnocení vlivů KONCEPCE na životní prostředí – SEA posuzovatel 

- dodavatel, který bude zpracovatelem SEA KONCEPCE, bude plnit roli posuzovatele 

koncepce dle §10e zákona č. 100/2001 Sb. Dodavatel předá vyhodnocení KONCEPCE 

zadavateli, který ji poté předloží MŽP ke zveřejnění a vydání stanoviska dle zákona 

č. 100/2001 Sb.  

Počet vyhotovení SEA KONCEPCE bude upřesněn dle závěru zjišťovacího řízení - min. 2 ks 

tištěných verzí v češtině, 2 ks tištěných verzí v angličtině a 2 ks na elektronickém nosiči dat, 

např. na flash disku ve - formátech .docx (editovatelný) a .pdf, případně jiných po konzultaci se 

zadavatelem. Elektronický nosič dat bude obsahovat českou i anglickou verzi. 

f) Veřejné projednání dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Úkolem dodavatele je: 

- zpracování a zveřejnění informace o veřejném projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., 

- příprava a realizace veřejného projednání dle citovaného zákona ve spolupráci 

se  zadavatelem,  

- seznámení účastníků veřejného projednání s výsledky vyhodnocení vlivu KONCEPCE na 

životní prostředí, 

- pořízení zápisu z veřejného projednání a vypořádání připomínek z tohoto jednání,  

- spolupráce na případné úpravě KONCEPCE na základě vypořádání všech obdržených 

vyjádření. 

g) Průběžné kroky 

- průběžná spolupráce dodavatele, který bude zpracovatelem SEA KONCEPCE, 

se zadavatelem, zpracovatelem SEA Dohody o partnerství a dalšími zainteresovanými 

stranami,  

- zajištění průběžných konzultací s MŽP,  

- zajištění informační kampaně před veřejným projednáním (jeden inzerát v celostátním 

deníku, publikování informace o zahájení procesu SEA a veřejném projednání na 

minimálně 3 odborně zaměřených serverech na internetu),  
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- spolupráce se zadavatelem a tvorba návrhu prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 

Sb. 

h) Schválení KONCEPCE Evropskou komisí 

- spolupráce se zadavatelem na vypořádávání obdržených připomínek v rámci procesu SEA 

KONCEPCE, resp. v rámci meziresortního projednání a jednání s Evropskou komisí (EK) 

až do schválení KONCEPCE Evropskou komisí. 

Popis požadovaných výstupů 

Dodavatel dodá výstupy dle podmínek uvedených v této výzvě. Dále dodavatel vypracuje 

netechnické shrnutí SEA KONCEPCE v rozsahu cca 1-2 normostran textu v českém jazyce. 

Dodavatel zajistí překlad shrnutí do anglického jazyka a odpovídá za kvalitu takového překladu. 

Finální výstupy musí být opatřeny logem OPD, a to v souladu s platným “Metodickým pokynem 

pro publicitu“, dostupným na http://web.opd.cz/document/metodicky-pokyn-pro-publicitu/. 

 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Místo plnění 

zakázky 

sídlo zadavatele, sídlo nebo jiné prostory dodavatele, popř. jiné vhodné místo 

dle pokynu zadavatele 

Prohlídka místa 

plnění 

s ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky se nekoná 

Předpokládaná 

doba plnění 

zakázky 

Zahájení plnění:  dnem účinnosti smlouvy 

Ukončení plnění: 

schválením KONCEPCE Evropskou komisí nebo 

do 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, podle 

toho, která z těchto skutečností nastane dříve 

 

4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE  

Dodavatel je povinen obdobně dle §§ 37 a 73 odst. 1 a 2 zákona v nabídce prokázat splnění 

kvalifikace.  

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění požadavků na kvalifikaci specifikovaných níže. 

4.1 Základní způsobilost 

Základní způsobilost prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele 

podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, k prokázání základní způsobilosti analogicky 

dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona, ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona. Dodavatel je 

oprávněn použít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. 

4.2 Profesní způsobilost 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis 

do takové evidence vyžaduje, 

b)  dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují; zejména dokladu prokazujícího příslušné 

živnostenské oprávnění v oboru „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

a posudků“, příp. licenci (v případě, že nabídku podává dodavatel, který je oprávněn realizovat 

http://web.opd.cz/document/metodicky-pokyn-pro-publicitu/
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předmět veřejné zakázky na základě jiných právních předpisů, je postačující i doklad o registraci 

subjektu, případně doklad obdobného charakteru, z něhož je toto oprávnění zřejmé). 

 

4.3 Technická kvalifikace 

Kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu 

bude zřejmé, že níže uvedené požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatel splňuje. Vzor čestného 

prohlášení je uveden v příloze č. 3 této výzvy a předpokládá vyplnění tabulek, které jsou jeho 

součástí.  

Požadovaná technická kvalifikace: 

a) seznam významných služeb, 

b) osvědčení o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu. 

 

4.3.1 Seznam významných služeb 

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech před zahájením 

výběrového řízení realizoval (tedy řádně a včas dokončil) alespoň 3 významné služby (referenční 

zakázky). Významnou službou se rozumí služba, spočívající v posuzování vlivů koncepcí na 

životní prostředí (SEA), v hodnotě (finančním objemu) alespoň 1 000 000,- Kč bez DPH v součtu 

za všechny uvedené referenční zakázky.  

V seznamu významných služeb uvedeném v čestném prohlášení (viz vzor v příloze č. 3 této výzvy) 

dodavatel uvede u každé referenční zakázky její název, předmět plnění, dobu realizace, identifikační 

údaje objednatele, cenu zakázky (v Kč bez DPH) a čestné prohlášení o tom, že byla řádně a včas 

dokončena. Z údajů uvedených v čestném prohlášení musí jednoznačně vyplývat splnění výše 

uvedených požadavků zadavatele. 

 

4.3.2 Osvědčení o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu 

Dodavatel prokáže kritérium technické kvalifikace, pokud osvědčí odbornou kvalifikaci alespoň 3 

členů týmu, kteří se budou účastnit realizace zakázky, v následujícím minimálním složení a za 

splnění následujících podmínek: 

o alespoň 1 člen týmu - specialista na oblast posuzování vlivů na životní prostředí s autorizací 

pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., včetně 

podílení se na realizaci minimálně dvou referenčních zakázek v této oblasti v hodnotě 

minimálně 150 000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé zakázky;   

o alespoň 1 člen týmu - specialista na oblast hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 

2000 s autorizací pro oblast hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, včetně podílení 

se na realizaci minimálně dvou referenčních zakázek v hodnotě minimálně 150 000,- Kč bez 

DPH u každé jednotlivé zakázky; 

o alespoň 1 člen týmu - specialista na oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona 

č. 100/2001 Sb. s osvědčením odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 

zdraví, včetně podílení se na realizaci minimálně dvou referenčních zakázek v hodnotě 

minimálně 150 000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé zakázky. 

K prokázání splnění tohoto kvalifikačního kritéria dodavatel předloží v nabídce seznam členů týmu 

s uvedením: 

-  jména a příjmení členů týmu a předpokládané pozice v realizačním týmu dle výše v tomto 

bodě 4.3.2 specifikovaných podmínek, 
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- specifikace referenční zakázky (název zakázky, předmět plnění, doba realizace, identifikační 

údaje objednatele, cena zakázky a prohlášení o tom, že byla řádně a včas dokončena) 

zpracovaný dle vzoru v příloze č. 3 této výzvy. 

K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel dále předloží v nabídce:  

a) kopii dokladu o autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí, kopii dokladu o 

autorizaci pro oblast hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 a kopii osvědčení 

odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, 

b) kopie vlastnoručně podepsaných strukturovaných profesních životopisů členů týmu, z jejichž 

obsahu bude jednoznačně zřejmé splnění uvedených podmínek. 

Zadavatel stanoví, že jedna fyzická osoba může být pouze na jedné konkrétní pozici člena 

realizačního týmu. Je tak vyloučené, aby jedna osoba byla na více expertních pozicích v realizačním 

týmu, tzn. shora uvedené pozice, požadované zadavatelem, nemohou být kumulovány, tj. dodavatel 

vždy musí mít k dispozici nejméně 3 osoby, splňující uvedené požadavky. 

Členové týmu uvedení v nabídce dodavatele se musí aktivně podílet na plnění veřejné zakázky. 

V případě potřeby změny člena týmu oproti osobám uvedeným v nabídce dodavatele je tato změna 

možná pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové 

změně tým kumulativně nesplňoval veškeré uvedené požadavky zadavatele na tým uvedené v tomto 

článku. 

 

4.4 Prokazování kvalifikace 

4.4.1 Společné ustanovení ke kvalifikaci 

Základní způsobilost a technickou kvalifikaci dle čl. 4.1 a 4.3 této výzvy prokazuje dodavatel 

předložením čestného prohlášení a dalšími doklady uvedenými dle čl. 4.3.2 této výzvy, z jejichž 

obsahu bude zřejmé, že kvalifikaci stanovenou zadavatelem dodavatel splňuje. Vzory těchto 

čestných prohlášení jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 této výzvy. Prohlášení musí být podepsané 

dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku týkající se základní způsobilosti uvedenou 

v odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 této výzvy (obdobně dle § 74 odst. 2 zákona) splňovat tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí výše uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 

orgánu dodavatele. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 

uvedenou v odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 této výzvy splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku 

uvedenou v odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 této výzvy splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona 

a vedoucí pobočky závodu. 

Zadavatel stanoví, že bude-li čestné prohlášení podepsáno za dodavatele v zastoupení, musí být 

součástí nabídky dodavatele též příslušná plná moc podepsaná dodavatelem nebo statutárním 

orgánem dodavatele. 

Profesní způsobilost dle čl. 4.2 této výzvy prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů 

prokazujících požadavky zadavatele na profesní způsobilost dodavatele. Výpis z obchodního 

rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku zadavatele nejpozději 

v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  
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Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska stanovených požadavků.  

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 

nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen 

splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 

Zadavatel je oprávněn vyzvat vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby 

před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících 

způsobilost a kvalifikaci dodavatele v rozsahu obdobně dle zákona. Pokud vybraný dodavatel nesplní 

danou povinnost a nepředloží zadavateli doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci v originálu či 

ověřené kopii dokladů, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí analogicky dle § 122 odst. 7 zákona. 

 

4.4.2 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

Základní a profesní způsobilost je dodavatel oprávněn prokázat i 

a) předložením čestného prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, nahrazujícího 

doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném 

v informačním systému e-Certis (obdobně dle §§ 86 a 87 zákona), 

b) předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně dle § 226 a násl. 

zákona) nebo  

c) předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně 

dle § 233 a násl. zákona), 

 a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

 

Doklady prokazující základní způsobilost dle čl. 4.1 a profesní způsobilost dle čl. 4.2 písm. a) této 

výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem podání nabídky. 

 

4.4.3 Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude dodavatel postupovat 

obdobně dle §§ 82 a 84 zákona. V takovém případě v nabídce předloží čestné prohlášení dle čl. 4.1 

a doklad dle čl. 4.2 písm. a) této výzvy každý z dodavatelů samostatně. 

 

4.4.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 

kritéria podle čl. 4.2 písm. a) této výzvy, prostřednictvím jiných osob, a to v rozsahu, v jakém se jiná 

osoba bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. 

Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení jiné osoby, že splňuje kvalifikační 

kritéria požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována 

prostřednictvím jiné osoby. Součástí bude i prohlášení, že se jiná osoba bude podílet na části plnění 

veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění kvalifikace, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 

prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále dodavatel předloží doklad prokazující splnění základní 

způsobilosti dle čl. 4.1 a profesní způsobilosti dle čl. 4.2 písm. a) této výzvy jinou osobou. 

Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem může zadavatel postupovat obdobně dle čl. 4.4.1 

této výzvy a požadovat po vybraném dodavateli předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů jiných osob, prostřednictvím kterých vybraný dodavatel prokázal ve své nabídce kvalifikaci. 

Pokud vybraný dodavatel nesplní danou povinnost a nepředloží zadavateli doklady prokazující 

způsobilost a kvalifikaci v originálu či ověřené kopii dokladů, zadavatel vybraného dodavatele 

vyloučí analogicky dle § 122 odst. 7 zákona. 
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Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat část plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá 

zadat jiné osobě a uvést údaje každé takové jiné osoby v rozsahu stanoveném obdobně dle § 28 odst. 

1 písm. g) zákona. 

 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní a platební podmínky a ostatní skutečnosti vztahující se k činnosti dodavatele v rámci 

realizace veřejné zakázky, k jeho právům a povinnostem, odpovědnosti za realizaci předmětu veřejné 

zakázky atd. jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy. 

Dodavatel je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za 

dodavatele, a to plně v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popř. 

na základě dokladu, z něhož vyplývá oprávnění jednající osoby jednat za dodavatele (např. plná moc, 

jmenovací listina osoby oprávněné jednat za dodavatele z titulu své funkce), aby bylo zřejmé, že 

návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě podání společné 

nabídky bude návrh smlouvy podepsán všemi dodavateli, kteří podávají společnou nabídku. 

Smlouva musí být zpracována výhradně dle návrhu, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy. Návrh 

smlouvy nesmí být dodavateli měněn, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost 

doplnění (místa určená k doplnění jsou označena žlutě). V případě nabídky podávané společně 

několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze 

s ohledem na tuto skutečnost.  

 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude stanovena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky 

v korunách českých a v rozsahu požadovaném v této výzvě. Nabídková cena bude uvedena v čl. VII 

návrhu smlouvy. 

Dodavatel je povinen v nabídce uvést podrobnou kalkulaci nabídkové ceny na základě rozsahu 

činností nutných pro dokončení veškerých aktivit dle jednotlivých oblastí požadovaných 

zadavatelem v čl. 2 této výzvy, a to ve složení: 

a) fáze I. končící vydáním závěru zjišťovacího řízení ze strany MŽP, která nesmí přesáhnout 

30 % celkové nabídkové ceny; a  

b) fáze II. končící schválením KONCEPCE vládou, která nesmí přesáhnout 60 % z celkové 

nabídkové ceny; a 

c) fáze III. končící schválením KONCEPCE Evropskou komisí nebo do 24 měsíců ode dne 

účinnosti smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

Celková nabídková cena je tvořena součtem cen za všechny fáze uvedené v písm. a) + b) + c) tohoto 

článku. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci předmětu veřejné 

zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě. Nabídková cena bez DPH musí být 

stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti 

se změnou sazeb DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.  

Maximální výše celkové nabídkové ceny nesmí přesáhnout částku 600 000,- Kč bez DPH, 

tj. 726 000,- Kč vč. 21% DPH. 
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Dodavatel je dále povinen předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny zpracovanou ve formě 

tabulky uvedené v příloze č. 5 této výzvy. Dodavatel není oprávněn takto zadavatelem stanovenou 

cenovou kalkulaci jakýmkoliv způsobem upravovat, měnit apod., s výjimkou dodavatele, který není 

plátcem DPH, tento pak uvede v nabídce pouze cenu v Kč bez DPH (tj. neuvede nabídkovou cenu v 

členění bez DPH, 21% DPH a vč. DPH).  

V případě, že dodavatel neuvede výši nabídkové ceny nebo překročí maximální výši nabídkové 

ceny, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 

 

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

7.1 Požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka musí být zpracována a podána v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě. 

Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky (vyjma dokladů 

a odborných názvů a údajů), bude zpracována v českém jazyce, popř. ve slovenském jazyce. 

K dokladům, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen překlad do českého 

jazyka.  

Nabídky je možné podávat pouze elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje 

eGORDION v. 3.3 – Tender arena (dále jen „Tender arena“) dostupného na adrese 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD, kde je rovněž dostupný podrobný návod na 

jeho použití (viz odkaz „nápověda“ v zápatí internetové stránky) a kontakty na uživatelskou podporu, 

a to na níže uvedené adrese, a to tak, aby byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podání 

nabídek. 

Adresa pro elektronické podání nabídek: 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=292760 

ID veřejné zakázky: VZ0080945  

V případě, že bude v krycím listu nabídky, elektronickém nástroji a v návrhu smlouvy uvedena 

odlišná nabídková cena, bude závazná cena uvedená v návrhu smlouvy. 

Veškeré doklady předkládají účastníci výběrového řízení v elektronické podobě prostřednictvím 

Tender areny ve formě kopií těchto dokladů, resp. ve formě naskenovaných originálů těchto dokladů. 

 

7.2 Členění nabídky 

Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím doporučeném pořadí:  

1. krycí list nabídky zpracovaný dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této výzvy, který musí 

obsahovat název zakázky, identifikační údaje dodavatele a kontaktní spojení, podpis osob 

jednajících za dodavatele dle obchodního rejstříku (případně osoby zmocněné – v tomto 

případě musí být doložena plná moc zmocněné osoby) a nabídkovou cenu; 

2. doklady k prokázání kvalifikace, resp. způsobilosti – čestné prohlášení dle přílohy č. 2 a 

3 této výzvy a doklady dle čl. 4.2 této výzvy a dle 4.3.2 této výzvy; 

3. návrh smlouvy, zpracovaný dle přílohy č. 4 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 

za dodavatele;  

4. finanční část nabídky zpracovaná dle přílohy č. 5 a čl. 6 této výzvy; 

5. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc). 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=292760
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7.3 Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 12. 2019 v 10:00 hodin. 

 

8. HODNOCENÍ NABÍDEK  

Hodnocení nabídek bude prováděno obdobně dle §§ 116 až 119 zákona, podle ekonomické 

výhodnosti nabídek. 

Ekonomická výhodnost předložených nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího 

poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel stanovil následující kritéria (u každého kritéria je jeho 

váha uvedena v procentech): 

 Dílčí hodnotící kritérium 
Váha dílčího hodnotícího 

kritéria 

1. Nabídková cena v Kč bez DPH 40 % 

2. Složení realizačního týmu 60 % 

 

8.1. Kritérium č. 1 – Nabídková cena 

Váha tohoto dílčího hodnotícího kritéria je 40 %. 

Bude hodnocena výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

Pro bodové hodnocení se použije stupnice 1 – 100 bodů. Nabídce s nejnižší nabídkovou 

cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, každé nabídce s vyšší nabídkovou 

cenou potom počet bodů, který odpovídá následujícímu vzorci: 
 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů = 100 𝑥
𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦
 

  

 Bodové hodnoty přidělené jednotlivým nabídkám v tomto dílčím hodnotícím kritériu budou 

přepočteny vahou kritéria (tj. vynásobeny koeficientem 0,4) a následně matematicky zaokrouhleny 

na 1 desetinné místo. Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek za toto dílčí kritérium se vypočte 

dle níže uvedeného vzorce:  

 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 č. 1 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦 x 0,4 

 

8.2. Kritérium č. 2 – Složení realizačního týmu 

Váha tohoto dílčího hodnotícího kritéria je 60 %. 

V rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude posuzována odborná kvalifikace 

členů týmu podle čl. 4 této výzvy. Hodnotící komise přidělí každé nabídce počet bodů v závislosti 

na počtu doložených referenčních zakázek dle požadavků čl. 4.3.2 této výzvy. 

Hodnocení proběhne podle jediného kritéria: 

Kritérium Popis hodnocení Počet bodů 
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Složení 

realizačního 

týmu 

Hodnocení bude probíhat zvlášť pro každou pozici 

v týmu (dle požadavků čl. 4.3.2 této výzvy). 

Za každou referenční zakázku (dle požadavků čl. 4.3.2 

této výzvy) doloženou nad rámec minimálního počtu 

zakázek požadovaných pro danou pozici v týmu dle 

čl. 4.3.2 této výzvy dodavatel obdrží 1 bod. Za každou 

pozici v týmu je možné obdržet max. 3 body (tzn., že 

body lze přidělit maximálně za 3 referenční zakázky 

nad rámec minimálního požadovaného počtu na 

jednoho člena týmu).  

Př.: V případě, že člen týmu doloží zkušenosti s 

realizací čtyř (tj. o dvě více než činí minimální 

požadovaný počet) referenčních zakázek v oblasti 

posuzování vlivu staveb nebo koncepcí na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v hodnotě 

minimálně 150 000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé 

zakázky, obdrží nabídka za tuto pozici 2 body. 

0 - 9 

Jednotlivé nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů (tzv. „tabulkový bodový zisk“). 

Nabídka s nejvyšším tabulkovým počtem bodů (max. 9 bodů) získá 100 bodů a další nabídky obdrží 

počet konečných bodů dle následujícího vzorce: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů = 100 𝑥 
𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦 𝑠 𝑛𝑒𝑗𝑣𝑦šší𝑚 𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑚 𝑏𝑜𝑑ů
 

 

Konečné bodové hodnoty přidělené jednotlivým nabídkám v tomto dílčím hodnotícím kritériu budou 

přepočteny vahou kritéria (tj. vynásobeny koeficientem 0,6) a následně matematicky zokrouhleny na 

1 desetinné místo. Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek za toto dílčí kritérium se vypočte dle 

níže uvedeného vzorce:  

 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚 č. 2 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦 x 0,6 

 

8.3. Celkové hodnocení nabídky 

Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů získaných v rámci dílčích hodnotících 

kritérií č. 1 a 2. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící komisí vyhodnocena jako 

nejvhodnější. Ostatní nabídky budou hodnotící komisí seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně 

za nejvhodnější nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno. V případě rovnosti bodů nabídek na 

prvním místě bude mezi těmito nabídkami vybrána jako nejvhodnější nabídka s vyšším celkovým 

bodovým ziskem za kritérium č. 2.  

V souladu s výše popsaným postupem a vzorci bude celkové hodnocení nabídky vypočteno podle 

vzorce: 

Celkový počet bodů = výsledný počet bodů za kritérium č. 1 + výsledný počet bodů za kritérium 

č. 2. 
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9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Zadavatel stanoví, že komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem bude probíhat elektronicky, 

přičemž Zadavatel doporučuje dodavatelům používat elektronický nástroj Tender arena. Dodavatel 

má právo po zadavateli vyžadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel vysvětlení zadávacích 

podmínek poskytne do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti. Žádost o vysvětlení zadávacích 

podmínek musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. 

Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti. 

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny na 

elektronickém nástroji Tender arena. 

 

10. ZDROJE FINANCOVÁNÍ: 

Tato veřejná zakázka je financována z 85 % z projektu Technické pomoci Operačního programu 

Doprava pro období 2014-2020, Prioritní osa 4, Fond soudržnosti, a z 15 % ze státního rozpočtu 

schváleného Poslaneckou sněmovnou ČR (kapitola 327 – Ministerstvo dopravy).  

 

11. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

 zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek, dodavatel může v rámci této veřejné 

zakázky podat pouze jednu nabídku; 

 zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky výběrového řízení, a to 

shodným způsobem jako byla tato veřejná zakázka zveřejněna a oznámena dodavatelům, kteří 

do té doby podali nabídku; 

 zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené údaje, 

doklady, vzorky nebo modely, nebo aby doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky 

nebo modely požadované v této výzvě, které nejsou součástí hodnocení nabídek. Dodavatel je 

povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem; 

 zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy 

s vybraným dodavatelem, oznámení o zrušení výběrového řízení zadavatel bez zbytečného 

odkladu uveřejní na profilu zadavatele; 

 zadavatel nehradí jakékoliv náklady nebo výdaje vynaložené dodavateli v souvislosti s jejich 

účastí ve výběrovém řízení; 

 podáním nabídky do tohoto výběrového řízení dodavatel přijímá a akceptuje plně a bez výhrad 

zadávací podmínky této veřejné zakázky včetně případných vysvětlení zadávacích podmínek; 

 zadavatel od dodavatelů o tuto veřejnou zakázku očekává, že před podáním nabídky pečlivě 

prostudují všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a budou 

se jimi řídit; 

 nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty zadavatel nebude posuzovat a hodnotit; 

 oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající se 

záležitostí souvisejících s tímto výběrovým řízením je český jazyk; 
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 zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli jiná 

opomenutí nebo chybné informace získané dodavatelem z jiných pramenů, než z této výzvy 

a z jejích případných dodatků; 

 vybraný dodavatel je povinen veškeré písemné výstupy této zakázky opatřovat logem OPD, 

které mu bude v elektronické podobě poskytnuto ze strany zadavatele. 

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud údaje nebo doklady předložené účastníkem  

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě 

nedoložil,  

b) nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti 

zadavatele obdobně dle § 46 zákona, nebo 

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na 

naplnění kritérií hodnocení.  

Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka z výběrového řízení, i když nesplnil 

podmínky základní způsobilosti, pokud by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky 

v tomto výběrovém  řízení a naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního 

prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud zadavatel 

prokáže, že: 

a) plnění nabízené účastníkem výběrového řízení by vedlo k nedodržování povinností 

vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních 

předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané veřejné 

zakázky, 

b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, není možné, 

c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení při 

přípravě výběrového  řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení 

na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo, 

d) se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení 

závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 

zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku 

škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím, 

e) se účastník výběrového řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve 

výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu 

mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo 

f) se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového 

řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které 

zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, 

nebo mu bylo uloženo kárné opatření. 

Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost také, pokud na 

základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník výběrového řízení uzavřel 

s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
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Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového 

řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení 

zdůvodněna.  

 

12. PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Vzor krycího listu 

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti 

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o prokázání technické kvalifikace  

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy 

Příloha č. 5 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny 

 

 

V Praze dne 25. 11. 2019  

 

 

 

 Česká republika – Ministerstvo dopravy 

 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.  

 1. náměstek 
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