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         Zadávací podmínky 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

Název veřejné zakázky: 
Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí 
(MEI) 

Druh veřejné zakázky (dodávky, 
služby nebo stavební práce): 

Veřejná zakázka na služby 

Druh výběrového řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČO zadavatele: 00845451 

Sídlo a kontaktní adresa 
zadavatele: 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Osoba oprávněna jednat za 
zadavatele, její telefon a              
e-mailová adresa: 

Ing. Eva Seborská 
Tel.: +420 599 442 398 
e-mail: eseborska@ostrava.cz 

Kontaktní osoba zadavatele, její 
telefon a emailová adresa: 

Ing. Ivana Fatková 
Tel.: +420 599 442 373 
e-mail: ifatkova @ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky  

 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní zprávy o plnění Akčního plánu udržitelné energetiky 
(dále „SEAP“) včetně provedení související monitorovací bilance emisí (dále „MEI“) v předepsaném 
rozsahu, zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (dále „SECAP“) a všech souvisejících 
podpůrných materiálů potřebných k jeho projednání Radou a Zastupitelstvem města Ostravy, včetně 
zajištění vypořádání případných připomínek ze strany kanceláře Paktu starostů a primátorů(dále „Pakt“), až 
do úplné akceptace Paktem. 
Zpracované dokumenty SEAP/SECAP budou bezpodmínečně minimálně respektovat následující obecnou 
obsahovou strukturu: 

- Manažerské shrnutí SEAP/SECAP 
- Celková strategie 

 Úkoly a cíle 

 Současný rámec a budoucí vize 

 Organizační a finanční aspekty: 
 vytvořené/přidělené koordinační a organizační struktury; 
 přidělená personální kapacita; 
 zahrnutí zainteresovaných subjektů a občanů; 
 rozpočet; 
 předpokládané finanční zdroje na investice v rámci akčního plánu; 
 plánovaná opatření pro monitoring a další sledování. 

- Inventura emisí (BEI/MEI) a související informace: 

 interpretace dat a informací z inventury emisí; 

 popis / návrh metodiky výpočtů pro vyhodnocování energetických a emisních úspor, 
včetně vytvoření modelových přepočtů; 

- Plánované činnosti a opatření po celou dobu trvání plánu (2030):  

 dlouhodobá strategie, cíle a závazky do 2030; 
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 krátkodobé/střednědobé činnosti; 

 jmenovitý souhrn akcí/opatření SEAP/SECAP s uvedením minimálně: 
 popisu akce/opatření, 
 zodpovědného řešitele (odbor, oddělení, organizace zodpovědná za plnění 

akce/opatření) 
 časování (milníky, začátek a konec realizace) 
 odhad nákladů 
 předpokládaná úspora energie / zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů 

– multigenerace energií 
 předpokládané snížení emisí CO2 
 vymezení efektů akce/opatření na klimatickou změnu  

 
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále účast dodavatele na workshopech pořádaných objednatelem 
v rámci náplně souhrného projektu „Akční plán udržitelné energetiky“. 
 
Veřejná zakázka bude spolufinancována 80% ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky. 
 

Podkladem pro realizaci předmětu veřejné zakázky je Akční plán udržitelné energetiky (SEAP), zpracovaný 
společností ENVIROS, s.r.o. v listopadu 2013 (příloha č. 6 zadávacích podmínek, rovněž dostupný na 
adrese: http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=3583&seap), Monitorovací 
zpráva SEAP zpracovaná společností Raddit Consulting s.r.o. v srpnu 2016 (příloha č. 7 zadávacích 
podmínek) a Směrnice Paktu v oblasti klimatu a energetiky o podávání zpráv (verze 1.0 z července 2016) 
(příloha č. 8 zadávacích podmínek), rovněž dostupná na adrese: 

 http://www.covenantofmayors.eu/support/library_en.html;http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-
technical-materials.html ) 
 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách těchto zadávacích podmínek. 

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Doba plnění: Práce na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 
smlouvy (předpoklad uzavření smlouvy - duben 2017)  a budou dokončeny v následujících 
termínech:  

-  Kompletně zpracované dokumenty včetně vyhodnocení SEAP, SECAP a MEI budou předány 
objednateli nejpozději do 31.10. 2017. 

-   Kompletně zpracované dokumenty včetně vyhodnocení SEAP, SECAP a MEI budou předány 
kanceláři Paktu nejpozději do 22. 12. 2017. 

 
 Místo plnění: Místem pro předání a převzetí veškerých dokumentů je Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, odbor strategického rozvoje 

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč (bez DPH) 

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1.300.000,- Kč bez DPH. 

IV. Pravidla hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě: 

- nejnižší nabídkové ceny bez DPH 

http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=3583&seap
http://www.covenantofmayors.eu/support/library_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html


 

 
 
 
Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

  

3/5   

 

         Zadávací podmínky 

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky a obchodní podmínky 

1.    Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a 
nabídková cena celkem včetně DPH a bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a 
v členění dle Požadavků na obsah smlouvy.  

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky.  

2.    Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy. 

3.    Obchodní podmínky: 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – Požadavky na obsah smlouvy, kterou 
dodavatel doplní dle požadavků zadavatele. 

VI. Požadavky na kvalifikaci 

1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel doložením: 

 výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje. 

2. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením: 

2.1 Seznamu služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech 
s uvedením jejich rozsahu (specifikaci plnění), doby poskytnutí a kontaktních údajů (vč. telefonního 
kontaktu) na objednatele. Z doloženého seznamu bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve 
stanoveném období realizoval min. 1 službu, týkající se zpracování akčních plánů, koncepcí nebo 
generelů v oblasti energetiky nebo životního prostředí a to v min. rozsahu na úrovni kraje nebo 
statutárního města, nebo obce přistoupené k Paktu starostů a primátorů. 

       Dodavatel použije přílohu č. 4 zadávacích podmínek. 
2.2  Seznam  osob, které budou tvořit pracovní tým, doplněný příslušnými dokumenty, ze kterých bude 

vyplývat splnění následujících požadavků: 
             - min. 1 člen s aktivní znalostí anglického jazyka slovem i písmem: dodavatel doloží certifikát, 

příp. informaci v předloženém životopise o způsobu získání jazykové znalosti; 
      -  min. 1 člen s oprávněním prokazujícím odbornou způsobilost registrovanou Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR pro osobu energetického specialisty. 

Uchazeč použije přílohu č. 5 Zadávacích podmínek – Seznam osob (členů) pracovního týmu) s 
uvedením obsazení jednotlivých členů pracovního týmu a informacemi o vztahu k dodavateli 
(pracovněprávní či obdobný vztah, v opačném případě bude doložen písemný závazek této osoby 
k poskytnutí služeb, ke kterým se prokazovaná kvalifikace vztahuje). Přílohou seznamu dále 
budou strukturované profesní životopisy a oprávnění, příp. certifikát. 

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel 
předložení písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
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VII. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

1. Nabídka bude předložena písemně v jednom originále a jedné kopii, v listinné podobě a v českém 
jazyce. 

2. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích 
podmínek: 

2.1 Krycí list nabídky. Pro sestavení Krycího listu dodavatel použije přílohu č. 2 těchto zadávacích 
podmínek. 

2.2 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

2.3 Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku IV. těchto zadávacích 
podmínek (tyto doklady budou doloženy v kopiích). 

2.4 Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou              
č. 1 těchto zadávacích podmínek. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá 
dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

2.5 Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 těchto zadávacích 
podmínek. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným 
způsobem (oprávnění k podpisu – viz bod. 2.4 tohoto článku zadávacích podmínek). 

2.6 CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové části 
nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS WORD, MS EXCEL. 
CD nosič bude vložen do uzavíratelné obálky, která bude přilepena na zadní straně nabídky 
(zevnitř). 

2.7 Ostatní. 

VIII. Lhůta a místo pro podání nabídek 

1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do pondělí 20.3.2017 do 9:00 hodin. 

2. Místo pro podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené  obálce, opatřené adresou 
dodavatele a označené: Veřejná zakázka „Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací 
bilance emisí (MEI)“- neotvírat! na adresu: 

Magistrát města Ostravy 
odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
Prokešovo nám. 8 
729 30 Ostrava 

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. 599 443 051, v pracovních dnech: pondělí až 
čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. a pátek od 8:00 hod. do 11:30 hod. 

IX. Datum, čas a místo konání otevírání nabídek 

Otevírání nabídek se uskuteční dne 20.3.2017 od 9:30 hod. na adrese zadavatele v zasedací místnosti 
č. 222, II. patro, Magistrát města Ostravy. 

Při otevírání nabídek jsou oprávněny být přítomny tyto osoby: zástupci zadavatele a zástupci každého  
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účastníka. 

X. Vysvětlení zadávacích podmínek 

1. Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 
Písemná žádost (e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 
dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti podle předchozí věty. 
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 

2. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje)  budou 
zadavatelem uveřejňovány na profilu zadavatele - https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11573 

 

XI. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku dodavatele, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

4. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky 
prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele. 

5. Realizace této veřejné zakázky je podmíněna financováním ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky. Neposkytnutí finanční podpory je důvodem hodným zvláštního zřetele pro zrušení předmětné 
veřejné zakázky. 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

XII. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Prohlášení – příloha č. 3 

 Seznam služeb – příloha č. 4 

 Seznam osob (členů) pracovního týmu – příloha č. 5 

 Akční plán udržitelné energetiky (SEAP), zpracovaný společností ENVIROS, s.r.o. v listopadu 2013 
příloha č. 6  

 Monitorovací zpráva SEAP zpracovaná společností Raddit Consulting s.r.o. v srpnu 2016 – příloha             
č. 7 

 Směrnice Paktu v oblasti klimatu a energetiky o podávání zpráv (verze 1.0 z července 2016) – příloha 
č. 8 
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