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1. Informace o zadavateli 

Zadavatel: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic  

Sídlo: Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika 

IČ: 15547779 

 

Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Valuace pozemku Elektrárny Počerady. 

 
Kontaktní osobou je Jiří Koželouh, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz , 723 559 495 
 

2. Předmět zakázky 

Předmětem zakázky je posouzení možností využití pozemku v areálu Elektrárny Počerady           
pro výrobu energie ze zemního plynu a spočítat hodnotu pozemku v případě takového             
využití. 
 

Studie by měla zahrnovat zejména: 

- rozmezí cen podobných lokalit a odhad ceny lokality Počerady 

- výčet faktorů, které cenu nejvíce ovlivňují (velikost pozemku/ dostupná 

infrastruktura apod.) 

- výhled hodnoty pozemku do budoucna (5-10-15 let) 

- posouzení zhodnocení pozemku, kdyby došlo k výstavbě nového plynového zdroje  

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky je 60 000 Kč. 
 

4. Termín plnění zakázky 

Zadavatel požaduje realizaci dodávky maximálně 16 týdnů od podpisu smlouvy. 
 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který: 
a) prokáže dostatečné kapacity na zajištění studie (tj. odborné kvalifikační předpoklady           

zaměstnanců a jejich zapojení v organizační struktuře uchazeče) 
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b) doloží doklad o právní existenci uchazeče a to buď výpisem z obchodního rejstříku ne              

starším než 90 dnů nebo obdobným dokladem platným dle právního řádu země,            
v níž má sídlo 

c) není v likvidaci a vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo             
insolvenční řízení, což uchazeč doloží čestným prohlášením 

 
Dodavatel předkládá veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů        
v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. 
 

6. Obsah nabídky 

Požadovaná nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána         
oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené          
podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky.  
 
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -           
NEOTEVÍRAT!“. Obálka musí obsahovat jméno a adresu účastníka, na kterou je možno            
nabídku vrátit.  
 
Uchazeč uvede v nabídce: 

a) identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, DIČ, osoba oprávněná jednat)  
b) nabídkovou cenu 
c) dokumenty dokládající splnění kvalifikačních kritérií 
d) kontaktní osoby realizující zakázku 

 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a           
kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním            
předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace             
zakázky navyšovat. Nabídková cena musí být členěna na položkové ceny dle etap zakázky,             
je-li v časovém harmonogramu zakázka do více etap rozdělena. 
 
Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách nebo v Eurech ve členění cena            
bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. 

 

7. Lhůta a místo pro předkládání nabídky 

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná 22. 2. 2019 a končí dne 25. 3. 2019. 
 
Otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení komisí proběhne v sídle zadavatele  
dne 29. 3. 2019.  
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8. Zadávací dokumentace a další informace k nabídce 

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na webových stránkách zadavatele, a to           
v českém jazyce. 
 

9. Kritéria a hodnocení nabídek 

Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání zakázky je ekonomická výhodnost           
nabídky.  
 
Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele bude cena vč. DPH s váhou 80%, posouzení            
kvality a odbornosti uchazeče s váhou 20%.  
 
Bližší popis stanovených kritérií:  

a) Nabídková cena – hodnota poskytnutá uchazečem uvedená v Kč nebo EUR bez DPH 
Nabídky uvedené v Eurech se budou přepočítávat kurzem vyhlášeným Českou         
národní bankou ke dni otevírání obálek.  

b) Kvalita a odbornost uchazeče – vysokoškolské vzdělání zaměstnanců v relevantním          
oboru 5 bodů, za každých 5 let praxe uchazeče se přiděluje 5 bodů až do max. výše                 
15 bodů. 

 
Nabídky budou hodnoceny bodově. Bodovací stupnice bude mít rozsah 0 – 100, kdy 0              
představuje minimum, 100 maximum. Nabídková cena může dosáhnout maximální hodnoty          
80 bodů, kvalita a odbornost uchazeče 20 bodů. Každé nabídce bude dle dílčího hodnotícího              
kritéria přidělena bodová hodnota.  
 
U kritérií, u nichž nižší hodnota ve srovnání s ostatním je pro zadavatele výhodnější, se bude 
používat pro výpočet bodového zisku nabídky následující vzorec: 
 
100*(nejvýhodnější nabídka/hodnocena nabídka)* váha (vyjádřená desetinným číslem 
 
 

10.Obchodní podmínky 

Uchazeč je povinen respektovat následující obchodní podmínky zadavatele. 
 

a) Fakturační a platební podmínky: 
- cena je splatná 15-ti po obdržení faktury 
- zhotovitel je povinen po odevzdání díla vystavit zadavateli fakturu se splatností 

uvedenou výše 
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Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného          
zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající            
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je zpět ve lhůtě splatnosti k doplnění, aniž se tak              
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného            
zaslání opravených dokladů. 
 
 

11.Náklady účasti 

Zadávací dokumentace je volně přístupná v elektronické podobě zdarma na webových          
stránkách zadavatele. Náklady na případný technický nosič dat jdou k tíži uchazeče. 
 

12.Ostatní podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec          
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. 

 
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel                
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani           
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006             
Sb. o veřejných zakázkách. 
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