Číslo jednací
VZMR/034/2/2022

Vyřizuje
Ing. Klára Rašková

Šenov u Nového Jičína, dne 22. 07. 2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
„VZMR/034/2/2022 Projekt FVE 999 kWp ve VOP CZ, s.p.“
Tato veřejná zakázka je dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
také jen „zákon“) a dle výše své předpokládané hodnoty zadavatelem určena jako veřejná
zakázka malého rozsahu (dále jen „VZ“). Tuto VZ zadavatel není povinen zadat dle § 31
zákona v zadávacím řízení dle zákona, avšak je povinen dodržet zásady stanovené v § 6
zákona.
Zadavatel upozorňuje účastníka, že nabídku na VZ lze podat pouze prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel doporučuje dodavateli provedení kontroly
registrace, zda – li má ověřenou identitu, aby mohl podat nabídku. V případě komplikací,
kontaktujte call centrum E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719, kde Vás registrací provedou.
1. Identifikační údaje zadavatele:
VOP CZ, s.p., IČO: 00000493, se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína (dále
jen „VOP CZ, s.p“), zastoupena Ing. Martinem Volným, pověřeným výkonem funkce ředitele
podniku VOP CZ, s.p.
Kontaktní osoba: Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz.
Zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat VZ, a proto Vás vyzývá k podání nabídky k této VZ.
2. Číslo zakázky: VZMR/034/2/2022
3. Název veřejné zakázky: Projekt FVE 999 kWp ve VOP CZ, s.p.
4. Druh zakázky: Služby
5. Místo a doba plnění:
Místem plnění je sídlo zhotovitele. Doba a termíny plnění jsou specifikovány v návrhu Smlouvy
o dílo č. S264/22 (dále jen „smlouva“), která je Přílohou č. 2 této Výzvy. Zahájení plnění VZ
bude u částí díla a) až g provedeno do 5 (slovy: pěti) měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
tj. od uveřejnění jednotlivé smlouvy v Registru smluv.
6. Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění VZ je kompletní zpracování technické a dotační přípravy určené pro
realizaci dotačně energetického projektu na fotovoltaickou elektrárnu (dále jen „FVE“) o
výkonu 999 kWp dle smlouvy.
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V případě, že v době dokončení částí díla, bude otevřen příjem dotačních žádostí ve vhodném
dotačním programu, bude dotace podaná do této Výzvy. V případě, že dotace v okamžiku
dokončení díla nebude otevřena, bude dotace podaná v nejbližší možné, otevřené výzvě.
Požadavkem zadavatele je pro navrženou FVE také získat dotaci z vhodného dotačního
programu a správa nad kompletní dotační udržitelnosti, za podmínky zajištění následujících
činností:
a) vypracování technicko - ekonomické studie FVE;
b) vypracování statického posouzení dotčených budov;
c) vypracování projektové dokumentace technologie FVE;
d) vypracování položkového rozpočtu FVE;
e) vypracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“);
f) vypracování energetických posudků dle zákona č. 406/ 2000 Sb.;
g) vypracování kompletní dotační žádosti;
h) poskytnutí po dotačního servisu po celou dobu udržitelnosti;
i) poskytnutí energetického managementu FVE po celou dobu udržitelnosti.
Zadavatel poskytuje bližší specifikaci požadavků na zpracování nabídky dodavatele:
a) Vypracování technicko - ekonomické studie FVE
Jedná se o detailní studii FVE, která bude zpracovaná na základě místního šetření technikem
/ projektantem. Výstupem bude zpřesnění rozložení panelů, stanovení přesných odstupových
vzdáleností FVE, návrh vedení kabelových rozvodů FVE, umístění střídačů, určení uložení
panelů, včetně výpočet ekonomiky FVE (investice, úspora, návratnost s dotací a bez).
Součástí bude také ekonomické a ekologické hodnocení celé instalace FVE.
b) Vypracování statického posouzení dotčených budov
Statické posouzení bude zpracováno pro střešní konstrukce na kterých bude FVE instalována
a bude zpracováno autorizovanou osobou v oboru. Stávající statické posouzení nebude v
některých případech k dispozici. Pro správné určení výpočtu bude možné provést sondy do
střešních konstrukcí z důvodu absence dostatečných podkladů.
c) Vypracování projektové dokumentace FVE
Projektová dokumentace FVE bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude zpracovaná pouze pro
technologii FVE a to ve stupni pro stavební povolení DSP, a zároveň ve stupni pro provedení
stavby DPS. Projektová dokumentace bude zároveň splňovat standard pro získání dotační
podpory z vhodného dotačního programu.
d) Vypracování položkového rozpočtu FVE
Položkový rozpočet bude odpovídat projektové dokumentaci FVE a bude zpracován na
základě aktuálního systému pro oceňování stavebních prací. Součástí bude výkaz výměr.
e) Vypracování požárně bezpečnostního řešení
Jedná se o zpracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) projektové
dokumentace FVE dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro vydání
stavebního povolení / ohlášení. Dokument bude zpracován autorizovanou osobou v oboru a
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budou v souladu se stávajícím PBŘ řešených objektů, tak aby FVE byla proveditelná a bylo
možné získat stavební povolení a schválení instalace od Ministerstva obrany sekce majetkové,
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru –
vojenský požární dozor.
f) Vypracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Jedná se o zpracování energetických posudků dle zákona č. 406/2000. Dokument bude
zpracován autorizovanou osobou v oboru.
g) Vypracování kompletní dotační žádosti
Jedná se o kompletní administrativu spojenou s podáním dotační žádosti ve vhodném
dotačním programu. Služba bude obsahovat všechny související činnosti, kompletaci příloh a
všech úkonů vedoucích k bezproblémovému podání dotační žádosti a získání této dotační
podpory.
h) Poskytnutí po dotačního servisu po celou dobu udržitelnosti
Jedná se o kompletní správu dotačního projektu po celou dobu udržitelnosti dotace. Tato
činnost bude obsahovat veškerou činnost, tedy zpracování všech potřebných zpráv a
monitoringu požadovaných dotační výzvou. Především se bude jednat o zavedení povinné
publicity, zpracování a podání zprávy ZoR – zpráva o realizaci, zpracování a podání žádosti o
proplacení žádaných financí, zpracování kontrolního posudku, zpracování a podání
monitorovacích zpráv a dalších. Služba bude obsahovat všechny související činnosti, zprávy
a úkony vedoucích k bezproblémovému po dotačnímu servisu a splnění všech podmínek
dotace.
i) Poskytnutí energetického managementu FVE po celou dobu udržitelnosti
Energetický management bude spočívat v instalaci online softwaru, který bude monitorovat a
analyzovat spotřebu elektrické energie a vzniklou úsporu dosaženou díky instalaci FVE. Online
software bude prioritně nástrojem, pro vykazování úspory FVE a požadavku dokládat tuto
úsporu vypisovateli dotace v rámci celé udržitelnosti dotačního programu. Služba bude
obsahovat všechny související činnosti a úkony vedoucích k bezproblémovému po dotačnímu
servisu a splnění všech podmínek dotace.
7. Zveřejnění výzvy:
Tato VZ je zadávána pomoci elektronického certifikovaného nástroje E-ZAK, který je dostupný
na profilu zadavatele: https://verejnezakazky.vop.cz/. Informace týkající se E-ZAKU jsou
zpracovány v příručkách pro uživatele:
https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4059.html - manuál dodavatele;
https://verejnezakazky.vop.cz/document_download_4060.html - podepisovací applet.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského rozhraní E-ZAKU (jako zapomenuté
přihlašovací údaje, registrace nové organizace do katalogu organizací, přidání dalších
uživatelů nově založené či již existující organizace, přidání práv těmto osobám atd.)
kontaktujte provozovatele toho nástroje – e-mail: podpora@ezak.cz, tel: +420 538 702 719.
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Zadavatel upozorňuje účastníka, že veškerá komunikace v podobě: žádosti o vysvětlení Výzvy
k podání nabídky a zadávací dokumentace, podání nabídky, předložení dokladů potvrzující
kvalifikaci nebo veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá pouze
elektronicky prostřednictvím E-ZAKU a nikoliv emailem. Za účelem komunikace se
zadavatelem je účastník povinen provést registraci na E-ZAKU!
8. Požadavky na kvalifikaci
Splněním kvalifikace se ve smyslu této veřejné zakázky rozumí prokázání:
a) profesní způsobilosti dle § 77 zákona,
b) ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona,
c) technické kvalifikace dle § 79 zákona.
Ad a) Profesní způsobilost
prokázání profesní způsobilosti zadavatel požaduje v souladu s § 77 zákona předložení:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění, především předmět podnikání: Projektová
činnost ve výstavbě;
c) oprávnění k tvorbě projektové dokumentace FVE a autorizaci příslušné zodpovědné
osoby dodavatele;
d) oprávnění k tvorbě požárně bezpečnostního řešení a autorizaci příslušné zodpovědné
osoby dodavatele;
e) oprávnění k tvorbě statického posouzení a autorizaci příslušné zodpovědné osoby
dodavatele;
f) pojištění odpovědnosti účastníka na min. 20 000 000,00 Kč bez DPH.
Ad b) Ekonomická kvalifikace
prokázání ekonomické kvalifikace zadavatel požaduje v souladu s § 78 odst. 1 zákona
předložení:
- výkazu zisku a ztrát nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla dodavatele
(zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 5 000 000,00 Kč
bez DPH, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období).
Ad c) Technická kvalifikace
k prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje v souladu § 79 odst. 2 písm. b) zákona
předložení:
a)

seznamu významných služeb za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení,
s cenou nad 1.000.000,00 Kč bez DPH, v případě že poskytli následující služby:

1. Zpracoval minimálně 3 ks projektů FVE, které spočívali v technické a dotační přípravě FVE
odpovídají charakteru a rozsahu předmětu tohoto výběrového řízení (tzn. že dodavatel
ucházející se o tuto zakázku zpracoval pro svého zákazníka projektovou dokumentaci FVE
ve stupni DSP a DPS, dále zpracoval položkový rozpočet FVE, PBŘ, podal dotační žádost
v některém z dotačních titulů v ČR). Minimální instalovaný výkon FVE každé reference
musí být alespoň 990 kWp. Prokázání zmíněného bude doloženo registračním číslem
dotační žádosti. Reference nesmí být převzata od subdodavatele, tzn. že reference musí
být vlastní od uchazeče o tuto zakázku.
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2. Zpracoval minimálně 10 ks projektů FVE, které spočívali v technické a dotační přípravě
FVE odpovídají charakteru a rozsahu předmětu tohoto výběrového řízení (tzn. že dodavatel
ucházející se o tuto zakázku zpracoval pro svého zákazníka projektovou dokumentaci FVE
ve stupni DSP a DPS, dále zpracoval položkový rozpočet FVE, PBŘ, podal dotační žádost
v některém z dotačních titulů v ČR). Minimální instalovaný výkon FVE každé reference
musí být alespoň 100 kWp. Prokázání zmíněného bude doloženo registračním číslem
dotační žádosti s tím, že každá zmíněná reference musí být již schválena poskytovatelem
dotace. Reference nesmí být převzata od subdodavatele, tzn. že reference musí být vlastní
od uchazeče o tuto zakázku.
Referenční zakázky se nesmí v bodě 1) a v bodě 2) opakovat, tj. musí být unikátní.
Ze seznamu významných služeb bude vyplívat alespoň následující údaje:
- Obchodní firma / název objednatele,
- Předmět služby, která musí plnit požadovaný rozsah,
- Doba plnění včetně termínu dokončení,
- Finanční objem bez DPH,
- Jméno, telefon a e-mailovou adresu objednatele (příjemce dotace) pro ověření
reference.
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které se budou podílet na plnění zakázky
v níže uvedených pozicích:
1. Vedoucí týmu - musí mít:
- alespoň středoškolské vzdělání
- min 3 letá praxe, jako vedoucí týmu u obdobných energeticko-dotačních projektů, jaká
je předmětem této zakázky, přičemž jako vedoucí projektového týmu musel působit u
10 obdobných zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. zahrnující přípravu
projektové dokumentace FVE, zpracovaní položkového rozpočtu FVE, PBŘ, podání
dotační žádost v některém z dotačních titulů v ČR, přičemž podané zakázky musí být
schváleny vypisovatelem dotace.
2. Dotační specialista - musí mít:
- alespoň středoškolské vzdělání
- Min 3 letá praxe, jako dotační specialista u obdobných energeticko-dotačních projektů,
jaká je předmětem této zakázky, přičemž jako dotační specialista musel působit u 10
obdobných zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. podání dotační
žádost v některém z dotačních titulů v ČR týkající se FVE, přičemž podané zakázky
musí být schváleny vypisovatelem dotace.
3. Projektant FVE - musí mít:
- alespoň středoškolské vzdělání
- min 3 letá praxe, jako projektant FVE u obdobných energeticko-dotačních projektů, jaká
je předmětem této zakázky, přičemž jako projektant FVE musel působit u 10
obdobných zakázek, jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. ve zpracování
projektové dokumentace a ve zpracování položkového rozpočtu FVE.
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4. Technik pro provedení místního šetření - musí mít:
- alespoň středoškolské vzdělání
- min 3 roky praxe, jako technik u obdobných energeticko-dotačních projektů, jaká je
předmětem této zakázky, přičemž jako technik musel působit u 10 obdobných zakázek,
jako je předmět tohoto zadávacího řízení, tj. v provedení místní šetření, které tvoří
podklad pro správný návrh FVE, tj provedení zaměření střešních konstrukcí, návrhu
kabelových tras FVE, umístění střídačů a určení připojení FVE do energetické soustavy
daného reference.
5. Statik - musí mít:
- alespoň středoškolské vzdělání
- min 5 roků praxe, jako statik u obdobných energetických projektů, jako je předmětem
této zakázky, přičemž jako statik musel působit u 10 obdobných zakázek, jako je
předmět tohoto zadávacího řízení, tj. v přípravě statického posouzení střešní
konstrukce pro instalaci FVE. Musí být autorizovanou osobou.
Seznam členů realizačního týmu musí deklarovat vztah těchto osob k dodavateli. Zadavatel
požaduje, aby:
-

zkušenosti byly doloženy konkrétními projekty člena realizačního týmu s uvedením
konkrétních údajů o projektech – viz výše.

-

Praxe výslovným uvedením délky praxe příslušného člena realizačního týmu.

Zadavatel upozorňuje, že si vyhrazuje právo kontaktovat jednotlivé objednatele uvedené v čl.
Ad c) Technická kvalifikace za účelem potvrzení zkušenosti s realizací referenčních zakázek
dle požadavků zadavatele. Pokud objednatel nepotvrdí deklarovanou zkušenost, může to mít
za následek vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení.
V případě, že dodavatel tyto podklady nahradí jednotným evropským osvědčením,
v osvědčení uvede jmenný seznam členů týmu, jejich vztah k dodavateli (zaměstnanec,
poddodavatel), informaci o jejich praxi, o jejich autorizacích a o jejich zkušenostech uvedením
konkrétních projektů, kterých se tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení subjektů,
pro které byly služby poskytnuty, přesného vymezení předmětu a doby poskytování služby a
uvedení kontaktních údajů objednatele projektu (jméno odpovědné osoby, e-mail, tel. čísl).
Společná ustanovení ke kvalifikaci
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona, ekonomickou kvalifikaci dle § 78
zákona a technickou kvalifikaci podle § 79 zákona musí být předkládány rovnou v nabídce v
podobě prostých kopií příslušných dokladů. Předpokladem uzavření smlouvy s účastníkem
zadávacího řízení je splnění stanovených podmínek pro účast, tedy mj. také požadavků na
kvalifikaci. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
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9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Účastník uvede do čl. 3 smlouvy cenu za zajištění jednotlivých částí díla, za každou z činností
písm. a) – i) viz čl. 6 Výzvy nebo čl. 1.6 smlouvy.
Povinností účastníka je uvést celkovou nabídkovou cenu, příp. dílčí nabídkové ceny u
jednotlivých činností v těch dokumentech, kde se jejich vyplnění předpokládá:
-

Příloha č. 1 Výzvy – Krycí list (příloha č. 1 Výzvy);
Příloha č. 2 Výzvy – Návrh smlouvy, čl.3 Cena a platební podmínky.

Nebude-li nabídková cena vyplněna, u každé z činností, bude toto považováno za porušení
zadávacích podmínek a účastník bude vyloučen!
Celková cena za díla je tvořena součtem cen za jednotlivé činnosti.
Celková nabídková cena musí být u Krycího listu nabídky a smlouvy totožná. V případě
nesouladu mezi Krycím listem a smlouvou bude zadavatel hodnotit cenu celkem uvedenou v
Krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti
smlouvy. Účastníku nenáleží účtovat si další náklady spojené s plněním VZ.
Zadavatel upozorňuje účastníka, že jakýkoliv zásah do struktury nabídkového souboru –
Ceníku je považováno za nedodržení zadávacích podmínek a důvod pro vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Tímto zásahem se rozumí zejména, nikoliv však
pouze, odstraňování vzorců, řádků, sloupců, zasahování do textu, změna textu, úprava
požadovaného množství apod.
10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
V rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude zadavatelem
posouzeno, zda podaná nabídka splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení
stanovené zadavatelem v této Výzvě.
Nabídky budou posuzovány pětičlennou hodnotící komisí.
Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel
provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky
vždy.
V případě, že v rámci posouzení podmínek účasti vybraný dodavatel – hodnocený jako
ekonomicky nejvýhodnější, nesplní podmínky účasti, může zadavatel přistoupit k posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako druhá v pořadí, a to vše vždy s ohledem na ekonomickou výhodnost nabídky.
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Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 zákona bodovací metodou
podle následujících hodnotících kritérií, přičemž pro každé z kritérií je v % uvedena výše váhy
kritéria:
Kritérium Název dílčího kritéria

Váha dílčího
kritéria

1

Nabídková cena v Kč bez DPH

60 %

2

Reference

30 %

3

Kvalita realizačního týmu

10 %

Ad kritérium 1 - Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
Jedná se o nákladové kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími;
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota
převážena vahou dílčího kritéria – podrobněji níže.
Ad kritérium 2 – Reference
Jedná se o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími; hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k nejvýhodnější nabídce (tedy nabídce, která získá za počet referencí nejvyšší počet
bodů). Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria - podrobněji
níže.
Ad kritérium 3 – Kvalita realizačního týmu
Jedná se o kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími; hodnocená
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k nejvýhodnější nabídce (tedy nabídce, která získá za realizační tým nejvyšší počet
bodů). Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria – podrobněji
níže.
Způsob hodnocení nabídek
Ad kritérium 1 - Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
V rámci tohoto kritéria hodnocení bude nejlépe hodnocena nabídka účastníka, který nabídne
nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Každá hodnocená nabídka obdrží počet bodů
odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného
100 a 60 % váhou kritéria, vyjádřeného desetinným číslem (v tomto případě 0,60).
vyjádřeno vzorcem:
počet bodů = 100 × (nejnižší nabídková cena / cena hodnocené nabídky) × váha dílčího
kritéria (0,60)
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Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, může zadavatel
vyžádat od účastníka zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nebo přistoupit k
vyloučení účastníka.
Ad kritérium 2 – Reference
Pro kritérium reference bude rozhodný počet referenčních zakázek týkající se obdobného
předmětu plnění. Pro účely hodnocení budou všechny referenční zakázky považovány za
rovnocenné. Za akceptované reference budou považovány reference realizované za poslední
tři roky před zahájením tohoto zadávacího řízení. Každá uvedená reference však musí splnit
všechny podmínky viz čl. 8 výzvy, včetně minimální velikosti FVE, doložení registračních čísel
dotačních žádosti, apod.
Zde předložené reference musí být odlišné od referencí, kterými bude dodavatel prokazovat
splnění požadavků zadavatele v článku 8 Ad c) Technická kvalifikace. Minimální počet
referencí je stanoven v článku 8 Ad c), zadavatel omezuje počet těchto dalších referencí na
20 kusů. Vyšší počet referencí tak již nebude mít vliv na hodnocení.
Nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru cenově
nejvýhodnější nabídky k ceně hodnocené nabídky. Takto získaný počet bodů bude převážen
30ti % váhou kritéria vyjádřeného desetinným číslem (v tomto případě 0,30).
vyjádřeno vzorcem:
počet bodů = 100 × (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) × váha dílčího kritéria
(0,30)
Ad kritérium 3 – Kvalita realizačního týmu
V rámci dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit úroveň nabízeného plnění, a to v rámci
jednotlivých okruhů předmětu plnění z následujících hledisek:
a. Vedoucí projektu
Bodované kritérium

Maximální počet bodů, které lze v tomto
kritériu obdržet

Délka praxe nad rámec kvalifikacezadavatel bude hodnotit délku praxe nad
rámec požadované kvalifikace, a to v
maximální
délce
5let
nad
rámec 5 bodů
požadovaného za každý celý rok nad rámec
požadované kvalifikace obdrží dodavatel 1
bod
Odborná praxe člena týmu spočívající v jeho
účasti v pozici vedoucí projektového týmu
10 bodů
(nebo pozice vyšší) na zakázkách nad
rámec prokazované kvalifikace zadavatel
bude hodnotit odbornou praxi člena týmu
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spočívající v jeho účasti v obdobné pozici na
zakázkách obdobného charakteru nad
rámec prokazované kvalifikace, tj.
na
zakázkách zahrnujících alespoň zpracování
projektové dokumentace FVE, zpracování
položkového rozpočtu FVE, PBŘ, podání
dotační žádosti v některých z dotačních
titulů v ČR, přičemž podané zakázky musí
být schváleny vypisovatelem dotace. Každá
z těchto uvedených referencí musí mít
minimální výkon FVE 100 kWp. Za každou
odbornou praxi (referenci) člena týmu nad
rámec prokazované kvalifikace obdrží
dodavatel 1bod. Maximálně bude zadavatel
hodnotit odbornou praxi na dalších 10
zakázkách nad rámec kvalifikace.
b. Dotační specialista
Bodované kritérium

Maximální počet bodů, které lze v tomto
kritériu obdržet

Délka praxe nad rámec kvalifikacezadavatel bude hodnotit délku praxe nad
rámec požadované kvalifikace, a to v
maximální délce 5let nad rámec
požadovaného. Za každý celý rok nad
rámec požadované kvalifikace obdrží
dodavatel 1 bod
Odborná praxe člena týmu spočívající v
jeho účasti v obdobné pozici (reference
člena týmu) na zakázkách nad rámec
prokazované kvalifikace. Zadavatel bude
hodnotit odbornou praxi člena týmu
spočívající v jeho účasti v pozici dotační
specialista na zakázkách obdobného
charakteru nad rámec prokazované
kvalifikace. Maximálně bude zadavatel
hodnotit odbornou praxi na dalších 10
zakázkách nad rámec kvalifikace, přičemž
tyto zakázky musí splnit požadavky
stanovené v kvalifikační dokumentaci pro
uvedeného člena týmu, tj. na zakázkách
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zahrnujících alespoň zpracování žádosti o
dotaci na projektu realizace FVE, který byl
dotačním orgánem schválen a bylo vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace, či jiné
stanovisko potvrzující schválení projektu.
Za každou odbornou praxi člena týmu nad
rámec prokazované kvalifikace obdrží
dodavatel 1bod

Předmětem hodnocení budou výhradně délka praxe a odborná praxe člena týmu spočívající v
jeho účasti v požadované pozici nad rámec požadované kvalifikace uvedené v čl. 8 Výzvy Technická kvalifikace. Za tímto účelem účastník vyplní uvedené referenční zakázky, kde
uvede pouze referenční zakázky nad rámec požadované kvalifikace. Budou-li v příloze
uvedené referenční zakázky, kterými byla zároveň prokazována kvalifikace účastníka v žádosti
o účast a bez nichž by kvalifikace účastníka nebyla splněna, budou tyto referenční zakázky
zhodnocení vyřazeny.
Pro každou ze shora uvedených pozic je pro účely hodnocení nabídek možné doložit pouze
jednoho člena týmu. Hodnocení bude provedeno na základě údajů členů realizačního týmu,
které budou uvedeny v příloze, čímž není vyloučeno, aby účastníci předložili požadované
údaje již v nabídce. V takovém případě rovněž jasně a přehledně specifikují, jakými údaji u
člena týmu prokazují kvalifikaci a jaké údaje budou sloužit případně pro hodnocení nabídek v
kritériu Kvalita realizačního týmu.
Realizačnímu týmu dodavatele bude přidělen počet bodů v závislosti na prokázaných
zkušenostech členů realizačního týmu, a to dle výše uvedeného. Jednotliví členové
realizačního týmu mohou v rámci tohoto hodnotícího kritéria získat body za prokázání
konkrétní délky praxe a odborné praxe (reference člena týmu) nad rámec minimálních
požadavků uvedených v kvalifikaci. Jako nejlépe hodnocená bude nabídka, která získá za
všechny hodnocené členy týmu nad rámec kvalifikace nejvyšší počet bodů (maximálně počet
30 bodů). Ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Takto získaný počet bodů bude převážen 10 %
váhou kritéria vyjádřeného desetinným číslem (v tomto případě 0,10).
vyjádřeno vzorcem:
počet bodů = 100 × (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) × váha dílčího kritéria
(0,10)
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Celkový počet bodů nabídky:
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle celkového počtu získaných bodů za všechny dílčí
hodnotící kritéria (tj. součtem bodových ohodnocení daných dílčích kritérií hodnocení,
převážených váhou příslušného dílčího kritéria hodnocení). Ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů získaných v součtu za tři kritéria.
V případě rovnosti bodového zisku v rámci hodnocení nabídek, bude vybrána jako
nejvýhodnější nabídka toho účastníka, která získala více bodů v rámci dílčího kritéria
hodnocení Nabídková cena v Kč bez DPH.
11. Platební a obchodní podmínky:
Platební a obchodní podmínky jsou podrobně zpracovány v závazném návrhu smlouvy
(příloha č. 2 Výzvy).: +
12. Požadavky zadavatele na formu a obsah nabídky:
Zadavatel požaduje nabídku odeslat elektronicky, v českém jazyce nebo slovenském na
URL: https://verejnezakazky.vop.cz/vz00002044
Nabídka musí obsahovat:
a) vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy), u kterého účastník vyplní
identifikační údaje, celkovou nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné
jednat jménem či za účastníka,
b) podepsaný závazný návrh smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy);
c) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 8 této Výzvy;
d) platnou plnou moc (je-li relevantní) – tj. v případě, že jménem či za účastníka jedná
zmocněnec na základě plné moci, předloží plnou moc v prosté kopii.
Podáním nabídky účastník souhlasí s návrhem smlouvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv
změny ve znění smlouvy po uplynutí lhůty pro podání nabídek či před podpisem návrhu
smlouvy jsou nepřípustné!
Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby rovnou v nabídce předložil vyplněný návrh smlouvy
včetně příloh ve formátu PDF s uděleným elektronickým podpisem. Návrh smlouvy musí být
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (statutární orgán), přičemž
v opačném případě účastník předloží zadavateli plnou moc (viz výše).
V případě, že nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy, nebude toto vnímáno jako
porušení podmínek zadávacího řízení a nebude takový účastník vyloučen z dalšího průběhu
zadávacího řízení. V případě, že vybraný dodavatel, nepředloží podepsaný a vyplněný návrh
smlouvy již v nabídce, vyzve jej zadavatel k zaslání prostřednictvím profilu zadavatele.
13. Lhůta a způsob podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 05.08.2022 do 13:00 hodin.
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Zadavatel požaduje, aby účastník předložil nabídku na profil zadavatele E-ZAK, nabídkový
soubor opatří názvem „NABIDKA – VZMR/034/2/2022 Projekt FVE 999 kWp ve VOP CZ,
s.p.“– název dodavatele“.
14. Vysvětlení/změna nebo doplnění k zadávacím podmínkám:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje, že Vysvětlení/změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám zveřejní
na profilu zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz.

15. Ostatní:
• Nejedná se o VZ realizovanou dle zákona.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoli do
doby uzavření smlouvy. Dále si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či
vysvětlení k podané nabídce účastníka.
• Zadavatel upozorňuje, že není možné podat námitky proti tomuto zadávacímu řízení.
•

Otevírání nabídek je neveřejné.

•

Elektronickou podobu této výzvy včetně jejich příloh bude možné najít na profilu
zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz, kde budou tyto dokumenty uveřejněny.

•

Zadavatel si vyhrazuje, že vysvětlení/změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám,
oznámení o výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení nebo rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení oznámí na profilu zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz . V takovém
případě se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

•

Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany
účastníka nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho
vyloučení ze zadávacího řízení.

•

Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou účastníkům hrazeny.

•

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

16. Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy včetně příloh

Ing. Martin Volný
pověřen výkonem funkce ředitele VOP CZ s.p.
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