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1. Základní údaje o zadavateli 

Název Státní energetická inspekce 

Zastoupená Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 

Sídlo Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

IČO 613 87 584 

Organizační útvar Organizační složka státu 

Počet inspektorů 56 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

Ing. Michal Vokáč – ředitel sekce kontroly a správy  
tel.: 737 233 678 
e-mail: mvokac@cr-sei.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 
organizačních 

Bc. Hana Dostálová – rada pro veřejné zakázky 
tel.: 224 855 126 
e-mail: hdostalova@cr-sei.cz  

 

2. Identifikace výběrového řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Osobní ochranné pracovní prostředky 

s potiskem loga Státní energetické inspekce“. 

 

Tato výzva s přílohami je zároveň zadávací dokumentací. 

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce“ 

je v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

 

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení podle ZZVZ. 

 

Na zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se z hlediska zadávání vztahuje 

zákonná výjimka, zadavatel dodržuje postup a zásady transparentnosti  

a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace upravené § 6 ZZVZ. 

 

 

mailto:posta@cr-sei.cz
mailto:mvokac@cr-sei.cz
mailto:hdostalova@cr-sei.cz


 

 

 

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT 

GORAZDOVA 24, 120 00 

PRAHA 2 

 

IČ: 61387584 

www.cr-sei.cz  

 

  

Tel.: 224 855 340 

E-mail: posta@cr-sei.cz 

Datová schránka: hq2aev4 

  

Bankovní spojení:  

výdajový rozpočtový účet: 

příjmový rozpočtový účet: 

  

ČNB Praha 1 

34826011 

19 - 34826011 

3. Účel výběrového řízení 

Účelem tohoto výběrového řízení je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude pro zadavatele provedena 

dodávka.  

 

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem 

a vybraným účastníkem zadávacího řízení.  

 

4. Zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 03. 06. 2020  

- zveřejněním výzvy v IT systému určeném pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek – Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“). 

 

5. Předmět nabídky 

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka: 

 kabátů oděvu do nepříznivých klimatických podmínek 

kód z NIPEZ 18100000-0 

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr  

by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst. 

 kalhot oděvu do nepříznivých klimatických podmínek 

kód z NIPEZ 18100000-0 

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr  

by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst. 

 kožené kotníkové šněrovací obuvi 

kód z NIPEZ 18800000-7  

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr  

by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst. 

 pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje 

kód z NIPEZ 18141000-9 

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr  

by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst. 

mailto:posta@cr-sei.cz
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 zimních prstových rukavic s úpravou pro ovládání dotykového displeje 

kód z NIPEZ 18141000-9 

maximálně 60 kusů. Současný stav je 56 inspektorů. Jednorázový odběr  

by měl být maximálně 60 kusů na základě aktuální obsazenosti míst. 

 zajištění loga  

kód z NIPEZ 79342200-5 

 

Součástí nabídky jsou veškeré náklady na dopravu do místa plnění. 

 

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tří) let fluktuaci 15 zaměstnanců.  

 

5.1 Specifikace kabátů oděvu do nepříznivých klimatických podmínek 

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, písková nebo světle šedá nebo béžová barva 

(možno kombinace těchto barev), minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. 

Softshellová bunda z třívrstvého funkčního materiálu s TPU membránou, 

s odnímatelnou zateplenou vložkou, s odepínacími rukávy, s odepínací kapucí, 

s fleecovým límcem, lepenými švy, s reflexivními prvky, odolná proti vodě a větru. 

Zapínání na zip krytý légou. 3 vnější kapsy na zip: 2 boční, 1 na rukávu. 1 vnitřní 

náprsní kapsa na zip na mobilní telefon. Rukávy a dolní okraj bundy ukončeny 

pružnou manžetou. 

  

5.2 Specifikace kalhot oděvu do nepříznivých klimatických podmínek 

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, písková nebo světle šedá nebo béžová barva 

(možno kombinace těchto barev), minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. 

Pracovní kalhoty s reflexivními prvky. Pas s poutky na opasek, možnost gumy 

v zadním díle, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, na každé nohavici 1 boční kapsa 

s patkou, kolena zesílena polyesterem s možností vložení kolenních výztuh. 

 

5.3 Specifikace kožené kotníkové šněrovací obuvi 

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, písková nebo světle šedá nebo béžová barva 

(možno kombinace těchto barev), minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. 

Pracovní, celoroční, kožená, kotníková, antistatická, šněrovací obuv pro profesionální 

použití se zabudovanou tužinkou a membránovou podšívkou. Podešev odolná proti 
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pohonným hmotám, průniku vody a propíchnutí. Protiskluzová podrážka. Obuv 

odolná proti průniku vody a absorpci vody. Vnitřek boty polstrovaný. 

 

5.4 Specifikace pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání 

dotykového displeje 

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, písková nebo světle šedá nebo béžová barva 

(možno kombinace těchto barev), minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. 

Pracovní prstové pletené bezešvé rukavice z polyesteru, s tenkou vrstvou 

polyuretanu v dlani a na prstech. Měděné vlákno v koncích palce, ukazováčku 

a prostředníčku pro práci s dotykovými displeji.  

 

5.5 Specifikace zimních prstových rukavic s úpravou pro ovládání 

dotykového displeje 

Dle tabulky velikostí, dámská a pánská, písková nebo světle šedá nebo béžová barva 

(možno kombinace těchto barev), minimální záruka 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. 

Pracovní prstové zimní rukavice s protiskluzovými terčíky v dlani a gumičkou 

v zápěstí. Podšívka ze strečového fleecu. Na konci palce a ukazováčku materiál 

umožňující ovládání dotykových displejů. 

 

5.6 Specifikace tiskové technologie loga 

Strojní výšivka na pravé straně kabátu v oblasti prsou.  

 

Logo musí být v souladu s parametrizací loga a vizualizací loga. 

 

Parametrizace loga 

 definice barev: výchozími barvami pro určování správných odstínů v jiných 

barevných systémech jsou barvy definované v systému PANTONE a CMYK. 

V aplikacích značky se přednostně používá barevný systém PANTONE. 

 SEI Blue 

CMYK: C100 M30 YO KO 

RGB: RO G128 B200 

Pantone: Process Blue 

 SEI Green 

mailto:posta@cr-sei.cz
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CMYK: C35 M5 Y100 KO 

RGB: R187 G200 B8 

Pantone: 382 

 SEI Orange 

CMYK: C0 M80 Y95 KO 

RGB: R233 G78 B27 

Pantone: Orange 021 

 font písma  

Madras 

 velikost loga SEI 

4,1 cm x 6,6 cm 

 

Vizualizace loga je uvedena v Příloze č. 1: Vizualizace loga. 

 

6. Předpokládaná doba plnění 

Předpokládaná doba plnění: srpen 2020 (pro maximálně 60 inspektorů).  

 

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tří) let fluktuaci 15 zaměstnanců.  

 

7. Místo plnění 

Plnění veřejné zakázky bude probíhat na ústředním inspektorátu a na územních 

inspektorátech. 

  
Ústřední inspektorát  

 Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24,120 00, Praha 2 – Nové 
Město. 

 
Územní inspektoráty  

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu  
a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 
869/17, 370 01 České Budějovice, 

mailto:posta@cr-sei.cz


 

 

 

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT 

GORAZDOVA 24, 120 00 

PRAHA 2 

 

IČ: 61387584 

www.cr-sei.cz  

 

  

Tel.: 224 855 340 

E-mail: posta@cr-sei.cz 

Datová schránka: hq2aev4 

  

Bankovní spojení:  

výdajový rozpočtový účet: 

příjmový rozpočtový účet: 

  

ČNB Praha 1 

34826011 

19 - 34826011 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský  
a Karlovarský kraj, Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj,  
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký  
a Pardubický kraj, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj  
a Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, třída 
Míru 273/99, 779 00 Olomouc, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, třída Tomáše 
Bati 853/7, 760 01 Zlín, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, 
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, Winstona 
Churchilla 1344/2, 400 01 Ústí nad Labem. 

 

8. Podmínky prokázání kvalifikace 

8.1 Základní způsobilost 

Účastník výběrového řízení prokáže analogicky jako podle ustanovení  

§ 74 odst. 1 až 3 ZZVZ formou čestného prohlášení: 

 že není nezpůsobilým dodavatelem  

- viz Příloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka 

veřejné zakázky, 

 že nemá vůči zadavateli ani jeho zřizovateli splatné nedoplatky  

- viz Příloha č. 4: Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení  

o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli. 

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle  

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat a prokázat výpisem z evidence Rejstříku trestů: 

 tato právnická osoba, 

 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

 osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
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Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu a prokázat výpisem 

z evidence Rejstříku trestů, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu  

a prokázat výpisem z Rejstříku trestů. 

 

8.2 Profesní způsobilost 

Ke splnění podmínek profesní způsobilosti zadavatel nepožaduje předložení dokladů 

ve smyslu § 77 odst. 1 až 3 ZZVZ.  

 

8.3 Technická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje předložení dokladů ke splnění podmínek technické 

způsobilosti.  

 

8.4 Další požadavky na kvalifikaci 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli 

doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro 

veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím 

zadávacím řízení. 

 

Zadavatel akceptuje výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje 

čestné prohlášení. Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti dle  

§ 74 nebo profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu 

ze systému kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění těchto kritérií, předložením 

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 

dodavatelů lze prokázat kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu.  
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Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu 

vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, může dodavatel prokázat 

kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, 

Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má 

dodavatel sídlo a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

případně obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

8.5 Pravost dokladů 

Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii. Zadavatel může postupem podle  

§ 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu 

nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný 

rovnocenný doklad. 

 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 

uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném 

v jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 

Švýcarské konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz 

musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované 

informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

 

8.6 Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 

řízení předloženy. 

 

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti 

obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli 

sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení. 

 

Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu  
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s § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů  

o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.  

 

8.7 Kvalifikace poddodavatelů 

Zadavatel nepožaduje prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti ani 

technické kvalifikace u poddodavatele. 

 

8.8 Prokazování kvalifikačních předpokladů  

Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále 

jen „SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost 

podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění 

kritérií profesní způsobilosti. 

 

Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána 

základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 (slovy 

tři) měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení 

řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 

 

Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které 

pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 

výpisu z SKD. 

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 

dodavatelů (dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, 

že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

 

Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel prokázat 

kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel 

sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů. 
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8.9 Předložení dokladů 

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. 

 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 

může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 

tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. 

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají 

bez překladu. 

 

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 

nahrazen čestným prohlášením. 

 

Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce 

nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit 

požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 

 

8.10 Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

 

9. Hodnocení nabídek 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti  

na základě nejnižší nabídkové ceny. Cena bude vždy hodnocena včetně DPH.  

 

V případě, že dojde ke shodě v ekonomické výhodnosti předložených nabídek, bude 

o pořadí účastníků datum a čas podání nabídky, tzn. bude vybrán ten uchazeč, který 

podal nabídku dříve.  

 

10. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek je neveřejné. 
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11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato výzva. Požadavky na nabídkovou 

cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou 

v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná. 

 

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné 

zakázky pro 60 inspektorů. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré 

náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky. 

 

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tří) let fluktuaci 15 zaměstnanců. Stejné 

produkty dle předmětu nabídky musí být součástí nabídky a zahrnuty do nabídkové 

ceny.  

 

Součástí nabídkové ceny musí být i veškeré náklady na dopravu do místa plnění. 

 

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu  

se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.  

 

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí  

a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je 

vyčíslena nabídková cena). 

 

Nabídková cena musí být dále rozdělena v následujícím členění: 

 jednotková cena pánského kabátu oděvu do nepříznivých klimatických 

podmínek, 

 jednotková cena dámského kabátu oděvu do nepříznivých klimatických 

podmínek, 
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 jednotková cena pánských kalhot oděvu do nepříznivých klimatických 

podmínek, 

 jednotková cena dámských kalhot oděvu do nepříznivých klimatických 

podmínek, 

 jednotková cena pánské kožené kotníkové šněrovací obuvi, 

 jednotková cena dámské kožené kotníkové šněrovací obuvi, 

 jednotková cena pánských prstových rukavic s úpravou pro ovládání 

dotykového displeje 

 jednotková cena dámských prstových rukavic s úpravou pro ovládání 

dotykového displeje 

 jednotková cena pánských pletených prstových rukavic s úpravou pro ovládání 

dotykového displeje 

 jednotková cena dámských pletených prstových rukavic s úpravou pro 

ovládání dotykového displeje 

 jednotková cena zajištění loga, 

 celková cena zajištění loga pro 75 inspektorů, 

 celková cena nákladů na dopravu. 

 

Uvedená cena je konečná a dodavatel je plně zodpovědný za správnost určení její 

výše. 

 
12. Obchodní podmínky 

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy v nabídce. V případě, že zadavatel 

shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od dodavatele dodatečné informace.  

 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 3 (slovy tří) let neboli 36 (slovy 

třicet šest) měsíců.  

 

Zadavatel předpokládá v průběhu 3 (slovy tří) let fluktuaci 15 zaměstnanců. Pro nově 

příchozí zaměstnance dodavatel zajistí stejný produkt dle předmětu nabídky po 

upřesnění počtu kusů a velikosti, a to do 30 (slovy třiceti) dnů. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo návrh smlouvy měnit. 

 

Dodavatelem předložený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně 

závazných právních předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky. 

 

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle 

pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně 

právními předpisy. 

 

Termín splatnosti faktury za předmět plnění je 21 (slovy dvacet jedna) kalendářních 

dnů od data předání předmětu plnění. Fakturace proběhne na základě oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

13.  Obchodní tajemství 

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své 

obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno  

v souvislosti s povinností zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět 

plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v nabídce 

označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění. 

 

14. Lhůta pro podání nabídky    

Do 30. 06. 2020 do 13:30 hodin. 

 

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení 

odpovídá dodavatel.  

 

15. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán  

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce  

30 (slovy třiceti) kalendářních dnů, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí  

z výběrového řízení odstoupit. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení 

lhůty pro podání nabídek. 
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16. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  

Ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ mohou dodavatelé písemně požádat zadavatele  

o vysvětlení této zadávací dokumentace.  

 

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zaslat elektronicky,  

a to buď prostřednictvím NEN, nebo datovou zprávou do datové schránky SEI  

(ID: hq2aev4), nebo e-mailem na adresu e-podatelny zadavatele (posta@cr-sei.cz), 

nebo e-mailem na adresu hdostalova@cr.-sei.cz, v termínu nejpozději 3 (slovy tři) 

pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

 

Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení, pokud není žádost o vysvětlení 

doručena včas ve smyslu § 98 odst. 1 ZZVZ. 

 

Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a současně 

zveřejněno v NEN. Způsob odpovědi ze strany SEI bude volen podle způsobu podání 

uchazeče, např. podá-li uchazeč dotaz prostřednictvím e-mailu, SEI odpoví e-mailem. 

Je připuštěna odpověď přípisem. 

 

17. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky 

nekoná. 

 

18. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena 

účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, 

nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení 

nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný 

pověřovací dokument. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného 

dodavatele vyžádá předložení originálů nebo jejich úředně ověřené kopie, pokud již 

nebyly v zadávacím řízení předloženy.  
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Jednotlivá prohlášení musí být dodavatelem podepsána. 

 

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní 

materiály, vyjma těch dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo 

požaduje zadavatel. Nabídka bude zpracována v elektronické formě ve standardním 

elektronickém formátu (PDF nebo MS Office). Zadavatel doporučuje dále vedle 

originálu nabídky předložit rovněž její kopii v režimu umožňujícím vyhledávání,  

a to za účelem usnadnění posouzení nabídek. 

 

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.  

 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

Účastník podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 

 krycí list, 

 doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, 

 vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky, 

 návrh smlouvy. 

 

Účastník veřejné zakázky může podat jen jednu nabídku. Varianty nabídek  

se nepřipouští. 

 

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím 

řízení jdou k tíži dodavatele. 

 

19. Způsob a místo pro podání nabídek a forma nabídky 

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím NEN ve strukturované podobě 

nastavené v NEN.  

 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené 

výše.  
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20. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky 

zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější 

nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.  

 

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo veřejnou 

zakázku do doby uzavření smlouvy zrušit.  

  

Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou 

předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 

rozdílných hodnot v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího 

řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, 

které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel 

požadoval. 

 

Zadavatel může změnit nebo doplnit podmínky obsažené v této výzvě k podání 

nabídky. V takovém případě tuto změnu nebo doplnění neprodleně oznámí 

dodavatelům a zároveň tuto změnu nebo doplnění uveřejní s upozorněním  

na skutečnost, že došlo ke změně nebo doplnění. Lhůtu pro podání nabídky  

je v tomto případě zadavatel oprávněn přiměřeným způsobem prodloužit. 

 

V Praze dne 03. června 2020 

 

Ing. Pavel Gebauer 

ústřední ředitel Státní energetické inspekce 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Vizualizace loga 

Příloha č. 2: Krycí list nabídky 

Příloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné 

zakázky 

Příloha č. 4:  Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných 

nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli 
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