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Č.j.: 281043/2015-ČRA 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

na poskytnutí služeb 

 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

vyhlašuje 

v souladu se zákonem č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární 
pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů  

a Usnesením vlády  č. 480 ze dne 25. června 2014 k dvoustranné zahraniční rozvojové 
spolupráci na rok 2015 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2017 

 

veřejnou zakázku 

„Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně 
případného zajištění jímacího vrtu“ 

 

 

Zakázka bude realizována v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
(dále jen „ZRS“) v Bosně a Hercegovině. 

Zadavatel veřejné zakázky: 
Česká republika – Česká rozvojová agentura 

Zastoupená: Ing. Michal Kaplan, ředitel 
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

IČ: 75123924 
Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, Praha 1 

č.ú.: 0000-72929011/0710 
(dále jen „zadavatel nebo ČRA”) 
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Seznam zkratek  

ČRA, CzDA – Česká rozvojová agentura 

ODA – oficiální rozvojová pomoc 

HG – hydrogeologie 

ZD – zadávací dokumentace 

ZRS ČR – zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 

ZVZ – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
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Zadávací dokumentace (ZD) vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a 
jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro 
uchazeče o veřejnou zakázku závazná.  

Řízení v rámci této poptávky se v souladu s ustanovením § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto zákonem neřídí. 

 

1. Textový popis veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je projekt, jehož cílem je zjištění, zda nové jímací území má 
požadované kvalitativní a kvantitativní vlastnosti – tedy že je možné exploatovat tuto zvodeň 
dle požadavku a také kvalita jímané vody je vhodná pro následnou úpravu pro pitné účely. 

Realizace projektu je rozdělena na dva výstupy, přičemž rozhodnutí o realizaci Výstupu 1.2 je 
navázáno na výsledky získané v rámci realizace Výstupu 1.1 a bude provedeno Zadavatelem. 
Je tedy možné, že Výstup 1.2 nebude realizován. V takovém případě bude realizace této 
veřejné zakázky ukončena dokončením aktivit Výstupu 1.1, k realizaci Výstupu 1.2 nebude 
přistoupeno. 

 

Jednotlivé výstupy projektu jsou následující: 
1.1 Kvalitativní a kvantitativní HG charakteristiky lokality Bokavići zajištěny 
1.2 Funkční zdroj surové vody na lokalitě Bokavići zajištěn 
 
V rámci vypisované veřejné zakázky je uchazeč povinen vzít v potaz realizaci obou Výstupů 
projektu (tedy vedle samotného způsobu realizace i náklady spojené s jejich realizací a 
předpokládaný harmonogram). V rámci realizace Výstupu 1.1 bude na základě výsledků 
rozhodnuto Zadavatelem o realizaci Výstupu 1.2. 
 
Pokud bude na základě výsledků Výstupu 1.1 Zhotovitelem rozhodnuto, že Výstup 1.2 
realizován nebude, veřejná zakázka bude považována za ukončenou realizací aktivit 
popsaných v rámci Výstupu 1.1. 
 
 

2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky 

V rámci plnění předmětu této zakázky (Výstup 1.1) budou úspěšným uchazečem 
(Zhotovitelem) vykonány veškeré činnosti potřebné pro provedení hydrogeologického 
průzkumu a zjištění informací o jímacím území Bokavići v rozsahu stanoveném níže. 
Na základě výsledků shrnutých v závěrečné zprávě (Aktivita 1.1.5) bude zadavatelem 
následně rozhodnuto o realizaci Výstupu 1.2. V rámci plnění předmětu této zakázky (Výstup 
1.2) budou úspěšným uchazečem (Zhotovitelem) vykonány verškeré činnosti potřebné pro 
realizaci jímacího vrtu, včetně karotáže a budou provedeny hydrodynamické zkoušky. 
 
Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena výčtem aktivit uvedených 
v kapitole 5 projektového dokumentu, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Tento 
výčet aktivit představuje základní body a minimální rozsahy pro vedení prací požadované 
zadavatelem a očekává se, že uchazeč využije své zkušenosti a odbornosti pro doplnění 
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dalších dílčích aktivit a informací pro provedení hydrogeologického průzkumu a ostatních 
aktivit v kvalitě odpovídající obecně uznávaným mezinárodním standardům. 
 
V rámci aktivit budou také prováděny rozbory vzorků vody. Projekt je zaměřen na zajištění 
kvalitní pitné vody pro řešenou lokalitu, rozbory tak vychází z požadavků na pitnou vodu. 
Legislativa Bosny a Hercegoviny (BiH) toto ošetřuje zákonem, který stanovuje požadované 
maximální přípustné hodnoty sledovaných veličin, včetně bakteriologického rozboru. 
Zákonná norma přibližně odpovídá legislativním požadavků zemí EU, resp. požadavkům 
kladeným na pitnou vodu Vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Úplný 
rozbor, provedený podle legislativy EU, resp. Vyhlášky 252/2004 Sb. tak umožní posoudit 
kvalitu vody jak podle zvyklostí EU / ČR, tak podle požadavku legislativy BiH. 
Podle vyjádření provozovatele vodovodní sítě v Lukavaci, podniku JP RAD, je rozsah 
prováděných rozborů dán limity místních laboratoří. Laboratoře jsou tak schopny v rámci 
rozboru provést bakteriologickou analýzu a částečný fyzikálně-chemický rozbor, ale např. bez 
stanovení obsahu těžkých kovů, apod.  
Z tohoto důvodu se předpokládá provádění rozborů získaných vzorků v laboratořích v ČR, a 
to v rozsahu úplného rozboru dle Vyhl. 252/2004 Sb. Tak bude možné objektivně zhodnotit 
kvalitu vody dle požadavků EU / ČR, ale i legislativy BiH. 
 
Předmětem plnění této zakázky jsou služby a práce, zahrnující následující okruhy činností: 

 
1.1.1 Provedení hydrodynamických zkoušek 
1.1.2 Specifikace požadovaných odběrů vzorků v rámci realizace hydrogeologického 

průzkumu 
1.1.3 Stanovení infiltrační oblasti řešeného jímacího území, včetně posouzení 

možnosti infiltrace z nádrže Modrac 
1.1.4 Nalezení vhodných lokalit pro jímací vrty 
1.1.5 Zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu 

 
1.2.1 Zhotovení projektové dokumentace 
1.2.2 Provedení jímacího vrtu 
1.2.3 Provedení hydrodynamické zkoušky, včetně odběru vzorků čerpané podzemní 

vody 
1.2.4 Karotáž jímacího vrtu 
1.2.5 Zpracování závěrečné zprávy 

 
 
 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky  

Doba plnění veřejné zakázky 

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi ČRA a vybraným 
uchazečem.  
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě 
plnění: 

• Termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy s uchazečem, jehož 
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější – předpoklad září 2015 
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• Termín dokončení realizace služeb v rámci Výstupu 1.1 – Aktivita 1: nejpozději 
30. listopadu 2015  

• Termín dokončení realizace služeb v rámci Výstupu 1.2: nejpozději do 30. června 
2016 
 

Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je Bosna a Hercegovina, kanton Tuzla, město Lukavac, 
lokalita Bokavići. 
 
 

4. Klasifikace a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění projektu jsou tyto služby:  

číslo kódu Název 

CPV  
71351730-9 Geologický průzkum 
71300000-1  Technicko-inženýrské služby 
71351200-5 Geologické a geofyzikální poradenství 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (Výstup 1.1 a 1.2): 1 900 000,- Kč bez DPH 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (Výstup 1.1):  965 000,- Kč bez DPH 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (Výstup 1.2):  935 000,- Kč bez DPH 
 
Maximální hodnota veřejné zakázky (Výstup 1.1 a 1.2): 1 990 000,- Kč bez DPH 
Maxmální hodnota veřejné zakázky (Výstup 1.1):   1 015 000,- Kč bez DPH 
Maximální hodnota veřejné zakázky (Výstup 1.2):   975 000,- Kč bez DPH 
 
Celková výše finančních prostředků, která bude na realizaci veřejné zakázky na období 2015 
– 2016 uvolněna, činí maximálně 1 990 000,- Kč bez DPH. Na jednotlivé roky jsou 
prostředky schváleny následovně: 

2015 – 1 015 000 Kč bez DPH 

2016 – 975 000 Kč bez DPH (za předpokladu schválení závěru Výstupu 1.1 ze strany 
zadavatele a schválení státního rozpočtu ČR) 

Jedná se o maximální možnou cenu, kterou není možné překročit. Maximální jsou rovněž 
čátky stanovené v jednotlivých letech. V případě, že nabídka uchazeče bude obsahovat vyšší 
hodnotu, bude zadavatelem ze zadávacího řízení uchazeč vyloučen. Taktéž bude uchazeč 
vyloučen, pokud ve své nabídce nabídne vyšší nabídkovou cenu v jednotlivých letech, než je 
Zadavatelem stanovený výše uvedený maximální limit  
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5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

5.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ 
předložením čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že splňuje základní kvalifikační 
předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ.   

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Doklady a dokumenty nutné k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:  
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních 
dnů. 
Doklady o oprávnění k podnikání min. v rozsahu: 

• Geologické práce. 
• Výkon zeměměřických činností. 

5.3 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který předloží: 

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.  

5.4 Technické kvalifikační předpoklady  

Doklady a dokumenty nutné k prokázání technických kvalifikačních předpokladů pro tuto 
veřejnou zakázku budou prokázány následujícím způsobem a dle níže uvedených požadavků:  
 
A. Seznamem významných služeb týkajících se projektů obdobného charakteru, tj. projektů 
realizovaných mimo země EU v posledních 3 letech (tj. v letech 2012, 2013, 2014), jejichž 
předmět plnění zahrnuje hydrogeologický průzkum pro stanovení bilance hydrologické 
struktury za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V seznamu bude uveden u 
každého projektu: název objednatele, rozsah služeb, doba poskytnutí, místo realizace, celková 
cena služeb poskytnutých dodavatelem. 
 
Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální 
úroveň takto: realizace alespoň 1 zpracovaného hydrogeologického průzkumu dle výše 
uvedených podmínek. 
 
Realizace musí být doložena: 
1. osvědčením vydaným veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli, nebo  

2. osvědčením vydaným jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo  
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3. čestným prohlášením dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat 
z důvodů spočívajících na její straně.  
 
B. Předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích 
zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb.  
Uchazeč tento kvalifikační předpoklad splňuje předložením popisu pracovního týmu a 
strukturovaných profesních životopisů osob, kterými prokazuje splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů. Strukturovaný profesní životopis formou čestného prohlášení 
musí obsahovat minimálně: jméno a pozice osoby na projektu, dokončené studium, dosavadní 
praxe s uvedením doby, místa a popisu pracovní pozice, s popisem obdobných projektů, na 
kterých se osoba aktivně účastnila. Podpisem profesního životopisu osoba současně potvrzuje 
svoji účast na připravovaném projektu.  

Z osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče předloženého v nabídce a ze 
životopisů předložených před podpisem smlouvy musí vyplývat následující skutečnosti: 

� 1 pracovník s 5letou praxí a osvědčením odborné způsobilosti pro geologické práce –  
osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické 
práce, vydané podle § 3, odstavec 3 zákona, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné 
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obor 
hydrogeologie. 

� 1 pracovník s 5letou praxí a osvědčením odborné způsobilosti pro geologické práce –  
osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické 
práce, vydané podle § 3, odstavec 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 
znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné 
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obor 
geofyzika. 

� 1 pracovník se zkušenostmi s vedením alespoň 1 zahraničního projektu v posledních 3 
letech. 

� Všechny výše uvedené osoby musí ovládat anglický jazyk na úrovni minimálně  B1 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy) a současně 
český jazyk. 

 
U každé osoby ve jmenném přehledu bude výslovně uvedeno, který výše uvedený 
kvalifikační požadavek tato osoba plní. Jedna osoba může plnit i více kvalifikačních 
požadavků zároveň. 
 
Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele  
V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel 
povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 
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subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem 
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
 
Důsledek nesplnění kvalifikace 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z 
účasti v zadávacím řízení. 
 
Pravost a stáří dokumentů 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii. Doklady 
prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být předloženy 
v úředním překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Výpis z obchodního 
rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.  
 
 

6. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky 

Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce, v souladu  
s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. Na ty části nabídky, které 
budou zpracovány v jiném než českém jazyce bez překladu do českého jazyka, nebude brán 
zřetel. 
 
ČLENĚNÍ NABÍDKY: 
 
1. Dokladová část nabídky: 

a) Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1) 

b) Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče ve znění: 
„Uznáváme bez výhrad všechny podmínky tohoto zadávacího řízení a prohlašujeme, 
že jsme o nich byli informováni, stejně jako o místních podmínkách, a že jsme si 
všechny nejasné body vyjasnili před podáním nabídky. Souhlasíme se všemi 
podmínkami zadavatele a respektujeme je. Případné zvýšené náklady z těchto 
podmínek vyplývající jsou zakalkulovány v nabídkové ceně.“  

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol, částí) 

c)  Seznam předložených dokladů prokazujících kvalifikaci uchazeče.  

d)  Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů. 

 

2. Technická část nabídky ostatní doklady (dle požadavků zadavatele na zpracování nabídky 
v rámci jednotlivých bodů této zadávací dokumentace): 
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a) projektový dokument, uvedený v příloze č. 5, doplněný uchazečem a to pouze ve 
vyznačených kapitolách; doplněný projektový dokument, který uchazeč předkládá 
jako součást nabídky je pro uchazeče závazný. Doplněné údaje uvedené 
v projektovém dokumentu jsou předmětem hodnocení nabídek dle vyhlášených kritérií 
hodnocení uvedených v této zadávací dokumentaci; 
- specifikace postupů a metod v rámci aktivit a výstupů v kap. 5.3 projektového 

dokumentu (technické a metodické zajištění realizace zakázky); 
- postup realizace (včetně jasného popisu postupu před případným zahájením prací 

na Výstupu 1.2), komunikace a spolupráce s partnerskou organizací a místními 
orgány v kap. 6 projektového dokumentu; 

- personální zajištění plnění předmětu zakázky (struktura řízení zakázky, role 
jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti, stanovení odpovědností za 
jednotlivé aktivity a výstupy zakázky, zastupitelnost) v kap. 7 projektového 
dokumentu; 

- analýza a management rizik a předpokladů v kap. 8 projektového dokumentu 

 

b) časový harmonogram plnění zakázky (viz příloha č. 2). 

Při uzavírání smlouvy na realizaci zakázky se dokument Technická část nabídky vybraného 
uchazeče stane přílohou smlouvy.  
 
 
3. Nabídková cena:  

Nabídková cena musí být doložena tabulkou etapového rozpočtu, jehož základní struktura je 
uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Etapový rozpočet uchazeč přizpůsobí 
svému vlastnímu rozvržení aktivit/etap. Aktivity v příloze č. 3 musí odpovídat aktivitám 
v projektovém dokumentu. Žádná cena nesmí být uvedena rozpětím, ani zápornou hodnotou a 
musí být uvedena absolutní částkou s max. 2 desetinnými místy. 
 
4. Návrh smlouvy: 

Návrh smlouvy bude doplněný uchazečem (pouze údaje ve vymezených částech vzorového 
návrhu smlouvy – příloha č. 4) a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.  
 
5. Souhlas se zařazením do databáze zadavatele: 

Prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o osobě uchazeče a výši 
finančního čerpání za realizaci zakázky na webových stránkách zadavatele a dalších 
informačních materiálech k ZRS, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
 
6. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky: 

Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat, které stanoví celkový počet listů všech částí nabídky.  
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FORMA NABÍDKY  

Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v 1 originálním vyhotovení a pokud 
možno v 1 kopii. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušenou číselnou řadou 
arabskými číslicemi. Řada započne číslem 1 na 1. stránce nabídky.  

Originál nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. 
Pokud bude možné, předloží uchazeč kopii nabídky a označí jí na titulní straně v pravém 
horním rohu označení „KOPIE“. Všechny listy kopie nabídky budou prostou kopií originálu. 

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh 
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl.  

Všechny listy nabídky (originál i kopie) budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, tj. 
např. provázány šňůrkou s přelepením volných konců a opatřeny na přelepu razítkem a 
podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat. 

Nabídku podá uchazeč jak v tištěném vyhotovení (1x originál, 1x kopie), tak rovněž 
elektronicky ve formátu PC kompatibilním (neboť těmito prostředky je zadavatel vybaven), 
nejlépe na CD-ROMu v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném 
obalu, označeném identifikací uchazeče a názvem veřejné zakázky. Tento obal s CD bude 
součástí originálu nabídky.  

Na CD zadavatel uvítá uvedení dokumentů ve formátu, ve kterém byly vytvářeny, tj. 
v editovatelné podobě, zejména seznam dokladů k prokázání kvalifika čních 
předpokladů a návrh smlouvy s přílohami.  
 
Obálka bude označena dle níže uvedeného vzoru: 
 

Obchodní firma, resp.  jméno, název uchazeče, příp. více dodavatelů společně, právní forma 

IČ (příp. reg. číslo) 

Sídlo, resp. bydliště uchazeče 

PSČ  Obec/Město 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Neotvírat: VZ – „Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně případného 
zajištění jímacího vrtu“ 

 
Obal bude na veškerém uzavření zapečetěn či obdobným způsobem upraven proti 
neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou, přes kterou bude doplněn podpis 
uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo otištěno razítko uchazeče. 
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7. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč v českých korunách v členění: 
• Celková nabídková cena pro Výstup 1.1 
• Celková nabídková cena pro Výstup 1.2 
• Celková nabídková cena pro Výstup 1.1. a Výstup 1.2 (která představuje prostý součet 

obou předchozích navržených cen) 

Ceny budou uvedeny v členění cena bez DPH, výše českého DPH a celková cena včetně 
českého DPH (čísly a slovy). 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. f) ZVZ) a objektivní 
podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. a) ZVZ): 

• Nabídkovou cenu ve výše uvedené struktuře uvede uchazeč v českých korunách 
v členění cena bez DPH, výše případného českého DPH a celková cena včetně 
českého DPH (čísly i slovy). Celkovou nabídkovou cenu ve výše uvedené 
struktuře uvede uchazeč v krycím listu nabídky, uchazeč tuto cenu uvede včetně 
případného českého DPH také v návrhu realizační smlouvy. Uvedená celková 
nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné 
zakázky.  

• Celková nabídková cena pro Výstup 1.1 a celková nabídková cena pro Výstup 1.2 
(včetně případného českého DPH) bude taktéž předmětem hodnocení. 

• Uchazeč je povinen prostudovat a dodržet celní předpisy v zemi příjemce. 

• Celková nabídková cena včetně případného DPH musí zahrnovat veškeré náklady 
uchazeče/zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých 
daní, včetně případné změny sazby daní, veškerých dalších poplatků, dále rizika 
spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady 
uchazeče/zhotovitele. 

• Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení bere uchazeč na vědomí, že jím 
nabídnutá cena musí zahrnovat všechny výše uvedené náklady na realizaci 
předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny 
nabídky. 

• Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena bude platná po 
celou dobu trvání zakázky. 
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8. Obchodní a platební podmínky 

Obchodní podmínky  

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu 
návrhu smlouvy obligatorního charakteru. Text návrhu smlouvy je součástí zadávací 
dokumentace (příloha č. 4).  
Uchazeč vyplní chybějící údaje v elektronické verzi návrhu smlouvy a předloží v tištěné 
podobě jako součást nabídky. 
Uchazeč vyplní v textu návrhu smlouvy označené, nevyplněné údaje, aniž by jakýmkoli jiným 
způsobem měnil další textaci návrhu.  
Přílohy smlouvy doloží uchazeč jako součást nabídky. Pokud jsou některé části nabídky 
současně přílohou smlouvy, není třeba je v nabídce u smlouvy dokládat duplicitně.  
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Nepodepsaná smlouva 
je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude 
obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena ze zadávacího řízení a uchazeč bude 
vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. 
 
Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.  
 
 

9. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ podle ekonomické 
výhodnosti nabídek pomocí níže uvedených kritérií: 

9.1 Dílčí kritéria 

Popis kritéria Váhy v %: 
a) Celková nabídková cena včetně DPH za realizaci Výstupu 1.1 - váha dílčího kritéria 50% 
b) Celková nabídková cena včetně DPH za realizaci Výstupu 1.2 - váha dílčího kritéria 30% 
c) Návrh způsobu zajištění realizace předmětu plnění veřejné zakázky dle ZD  
  - váha dílčího kritéria 20% 

9.2 Specifikace jednotlivých dílčích kritérií a způsob hodnocení 

V rámci dílčího kritéria ad a) Celková nabídková cena vč. DPH za realizaci Výstupu 1.1 
bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu včetně DPH v Kč. Celková nabídková 
cena musí být projevena v krycím listu (příloha č. 1 ZD), v návrhu smlouvy (příloha č. 4 ZD) 
a v etapovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD).  
V rámci dílčího kritéria ad b) Celková nabídková cena vč. DPH za realizaci Výstupu 1.2 
bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu včetně DPH v Kč. Celková nabídková 
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cena musí být projevena v krycím listu (příloha č. 1 ZD), v návrhu smlouvy (příloha č. 4 ZD) 
a v etapovém rozpočtu (příloha č. 3 ZD).  

V rámci dílčího kritéria ad c) Návrh způsobu zajištění realizace předmětu plnění veřejné 
zakázky dle ZD bude zadavatel hodnotit stanovení postupu plnění zakázky, a to zejména to, 
jak uchazeč přistoupí k jasnému a podrobnému vysvětlení navrženého řešení ve vztahu ke 
stanoveným výstupům projektu a činnostem zakázky definovaným v projektovém dokumentu 
(příloha č. 5 ZD). 

Uchazeč doplní projektový dokument dle požadavků zadavatele v něm uvedených a podrobně 
tak popíše způsob plnění předmětu této veřejné zakázky. 

V rámci dílčího kritéria ad c) Návrh způsobu zajištění realizace předmětu plnění veřejné 
zakázky dle ZD bude zadavatel hodnotit stanovení postupu plnění zakázky podle 
následujících hodnotících kritérií: 

Název 
dílčího 
podkritéria 

Popis hodnocení Způsob hodnocení Příslušná 
váha 
podkritéria 

Technické a 
metodické 
zajištění 
zakázky 

Hodnocena bude 
rozpracovanost jednotlivých 
částí nabídky a rozsah, 
komplexnost a relevance 
činností v rámci 
jednotlivých aktivit ve 
vztahu k požadovaným 
výstupům.  

V rámci hodnocení bude preferována 
nabídka, která bude zahrnovat 
konkrétnější a podrobnější popis 
postupu vedoucího k řádnému splnění 
zakázky: 
- technického zajištění zakázky, včetně 

postupu realizace (a jasného popisu 
postupu před případným zahájením 
prací na Výstupu 1.2) a monitoringu, 

- metodického zajištění zakázky, 
- potenciálních rizikových situací 

vzniklých při realizaci a způsob 
jejich řešení. 

 
 
 
 
 
 

1-30 bodů 
 
 
1-20 bodů 
 
1-10 bodů 

Organizační 
zajištění  

Hodnoceno bude 
organizační zajištění, 
organizace členů týmu 
uchazeče a jejich 
zastupitelnost. 

V rámci hodnocení bude preferována 
nabídka, která bude zahrnovat 
efektivnější organizační zajištění 
aktivit a větší zastupitelnost členů 
týmu uchazeče. 

1-20 bodů 

Komunikace 
a spolupráce 
s partnerskou 
organizací a 
místními 
orgány 

Hodnocen bude popis 
komunikace a spolupráce 
s partnerskou organizací a 
místními orgány. 

V rámci hodnocení bude preferována 
nabídka, která bude zahrnovat 
konkrétnější a podrobnější popis: 
- intenzivní komunikace a spolupráce 
s místním partnerem a místními orgány 
v průběhu zakázky.  

 
1-20 bodů 
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Metoda přidělování bodových hodnot: 
Uchazeč je povinen za účelem hodnocení své nabídky uvést k jednotlivým dílčím kritériím 
maximálně konkrétní informace. Údaje uvedené pro účely hodnocení jsou závazné 
i z hlediska následného plnění předmětu smlouvy. 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria (celková nabídková cena pro realizaci Výstupu 1. 1 a celková nabídkova cena pro 
realizaci Výstupu 1.2) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce x váha daného dílčího 
kritéria, tedy 50 % (kritérium a) a 30% (kritérium b). 

U dílčího hodnotícího kritéria ad c) Návrh způsobu zajištění realizace předmětu plnění 
veřejné zakázky dle zadávací dokumentace bude hodnotící komise bodovat podkritéria (každé 
v uvedeném rozsahu), a to tak, že nabídky budou porovnávány mezi sebou: nejvhodnější 
nabídce bude přidělen plný počet bodů daného podkritéria, ostatním potom takové bodové 
hodnocení sestupně, které vyjadřuje míru splnění podkritéria ve vztahu k nejvhodnější 
nabídce. Celkový součet za podkritéria u dílčího hodnotícího kritéria c) bude následně 
vynásoben vahou tohoto dílčího hodnotícího kritéria, tj. 20 %. 

Odůvodnění hodnocení komise uvede do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 

Uchazeč 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 uchazeče ze 
zadávacího 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 – 
např. uvedením nikoliv absolutní hodnoty ale rozsahu, či jinak, což by vedlo k nemožnosti 
porovnat nabídky matematicky mezi sebou. 

Všechny hodnocené nabídky budou seřazeny dle výsledného bodového hodnocení od nabídky 
s nejvyšší bodovou hodnotou v součtu po nabídku s nejnižší bodovou hodnotou. Nabídka 
s nejvyšší bodovou hodnotou bude považována za ekonomicky nejvýhodnější. 

V případě stejného celkového zisku nabídek uchazečů, se kterými může zadavatel uzavřít 
smlouvu, bude jako lepší hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou. Při celkové rovnosti 
i po tomto kritériu bude jako lepší hodnocena nabídka s vyšší hodnotou dle podkritéria 
hodnocení Technické a metodické zajištění zakázky. Pokud i tato hodnota bude stejná, bude 
zadávací řízení zrušeno.  

Matematické výpočty budou provedeny při hodnocení na 2 desetinná místa. 
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10. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Místo plnění je 
veřejně přístupné. 
 
 

11. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek 

Místem pro podání nabídek veřejné zakázky je sekretariát v sídle zadavatele: 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
 
Kontaktní osoba pro převzetí nabídek: Eva Lacinová, event. Eva Robová, nebo další 
zaměstnanci zadavatele. 

Nabídky je možno podávat osobně, a to v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod., 
nejpozději však do 10:00 hod. 25. 8. 2015. V případě dočasné nepřítomnosti kontaktní osoby 
je možno podat nabídku na sekretariátu zadavatele. 
 
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o uchazeči, údaje o datu a čase 
doručení nabídky. 
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučenou poštou tak, aby byla doručena ve lhůtě 
pro podání nabídek.  
Každý uchazeč o veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku. 
Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele ihned po lhůtě pro doručení nabídek. Účastnit se 
mohou pouze uchazeči, kteří podali nabídku, nebo jejich zástupci, kteří se prokáží plnou 
mocí. 
 
 

12. Kontaktní adresy v zemi příjemce 

Město Lukavac 
Trg. Slobode no. 1 
75 300 Lukavac 
Tuzlanský kanton 
Bosna a Hercegovina 
Kontaktní osoba: Džedad Mujkić, starosta 
Tel: + 387 35 553 554 
Fax: + 387 35 553-473 
E-mail: administrator@lukavac.ba 
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13. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Dodavatelský systém 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má 
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje 
a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou 
Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné 
zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a 
procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).   

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě 
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této skutečnosti.  

 

14. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje: 
� všechny osoby, kterými uchazeč prokazuje plnění odborné kvalifikace, musí v rámci 

plnění zakázky strávit v místě realizace odpovídající počet dní pro provedení 
terénního průzkumu (min. však 10 pracovních dní); 

� pokud uchazeč prokazuje plnění odborné kvalifikace pouze jednou osobou, musí tato 
osoba v rámci plnění zakázky strávit v místě realizace min. 10 pracovních dní. 

 
Zadavatel dále požaduje: 

� veškerá prohlášení uchazeče v nabídce budou podepsána osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat; 

� veškerá korespondence uchazeče vůči zadavateli, týkající se této veřejné zakázky, bude 
vedena v českém jazyce.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
 

15. Práva zadavatele 

� Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit obchodní  
a technické podmínky. Případné požadavky na změnu zadávacích podmínek 
zadavatelem budou uplatněny vůči všem uchazečům shodně, a to písemnou formou. 

� Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky ani jejich části. 
� Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou uchazečům 

hrazeny. 
� Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 

případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
� Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z další účasti na veřejné zakázce, 

pokud v nabídce uvede nepravdivé údaje. 
� Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 




