VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Výzva“)

Zadavatel
Název:

Středočeský kraj

IČO:

70891095

Sídlo:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Simona Jandurová – vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství,
tel. 257 280 396, email: jandurova@kr-s.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Kristýna Kropáčková, tel.: 257 280 803, e-mail: kropackova@kr-s.cz

Tel.:

257 280 803, 257 280 396

E-mail:

kropackova@kr-s.cz, jandurova@kr-s.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:
„Environmentální audit Krajského úřadu Středočeského kraje“
„(dále jen „Veřejná zakázka“)

1. Základní údaje o Veřejné zakázce
1.1 Předmět Veřejné zakázky
Předmětem Veřejné zakázky je zpracování studie Environmentální audit Krajského úřadu
Středočeského kraje.

1.2 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky, která je zároveň nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou,
činí 200 000,- Kč bez DPH. Nabídka účastníka, která bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je
předpokládaná hodnota, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a příslušný
účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Nabídková cena musí být stanovena jako celková cena za splnění předmětu Veřejné zakázky, včetně
všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.), a to v členění položkového
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rozpočtu: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše DPH v Kč, nabídková cena včetně
DPH v Kč.

1.2 Místo plnění
Místem plnění Veřejné zakázky je primárně sídlo zadavatele Krajského úřadu pro Středočeský kraj
na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

1.3 Předmět a doba plnění Veřejné zakázky
Předmět plnění Veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 1 „Smlouva o dílo“, která
tvoří součást této Výzvy a v termínech v jejím rámci uvedených. Podpis smlouvy se uskuteční ihned
po výběru dodavatele.

1.4 Platební podmínky
Platební podmínky obsahuje závazný návrh „Smlouvy o dílo“, jež tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

1.5 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění Veřejné zakázky. Nedodržení těchto požadavků Zadavatele bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka
z poptávkového řízení.
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Požadavky na zpracování nabídky

2.1 Podání nabídky
Nabídka bude podána prostřednictvím Systému pro správu veřejných zakázek E-ZAK, a to nejpozději
do 25. 8. 2022 do 10.00 hod.

2.2 Požadavky na obsah nabídky
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:
A. Zhodnocení současného fungování Krajského úřadu Středočeského kraje z pohledu moderních
environmentálních přístupů dle výše uvedených dokumentů a platné legislativy.
B. Definování a návrh možných provozních úspor – konkrétní návrhy či nabídky z hlediska
dlouhodobé udržitelnosti:
- dodavatelé služeb a výrobků pro běžný chod úřadu (včetně úklidových služeb)
- spotřeba energií a vody
- dárky a propagační předměty
- tisk (úroveň digitalizace, ekonomická optimalizace)
- odpady (třídění, předcházení, cirkularita)
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-

zaměstnanci (úroveň informovanosti, podílení a aktivní zapojení se v rámci odpovědnosti
k životnímu prostředí a na zlepšování environmentálních přístupů v rámci úřadu
uhlíková stopa (možnosti snižování a offsetování emisí skleníkových plynů).

C. Související dokumenty
- popisující současný stav ve všech oblastech chodu úřadu a realizovatelné návrhy zlepšujících
opatření
- tvorba materiálů, podkladů k využití jak pro tisk, tak případně pro obce – třídění odpadů,
předcházení odpadů, jak odpovědně nakupovat spotřební zboží, plývání atp.
D. Získání environmentální certifikace s ohledem na přínos jak úřadu, tak coby příklad dobré
praxe pro obce ve Středočeském kraji (EMAS, Zelený úřad, Zero Waste Hero CZ, apod.)
E. Návrh časového harmonogramu k dosažení navržených cílů.
F.
•
•
•
•

Zprávu o udržitelnosti Krajského úřadu Středočeského kraje
jak si nyní stojíme v oblasti dopadu na životní prostředí a šetrnosti k přírodním zdrojům
co a jak budeme zlepšovat v příštích letech
zdůvodnění navržených cílů a opatření s ohledem na roli Středočeského kraje jako
samosprávního celku v souvislosti snižování negativních dopadů na životní prostředí
textové shrnutí pro veřejnost (PR materiál).

2.3 Veřejná zakázka bude vypracovaná v souladu s dokumenty:
Cíle udržitelného rozvoje 2030 (SDG´s), Analýza produkce emisí skleníkových plynů KÚSK (2018),
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje.

3. Kvalifikace účastníků
3.1 Profesní způsobilost
Uchazeč o zakázku je povinen prokázat kvalifikační předpoklady předložením:
•

výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel zapsán –
prostá kopie

•

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky – prostá kopie.

3.2 Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace účastník předloží formou čestného prohlášení seznam
významných služeb, poskytnutých před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny za služby,
doby jejich poskytnutí a identifikaci objednavatele.

3.3 Střet zájmů
Uchazeč o zakázku nesmí být přímo či nepřímo ve střetu zájmů ve vztahu k Zadavateli. Uchazeč
předloží v nabídce čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
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4. Způsob hodnocení nabídek
4.1 Posouzení splnění podmínek
V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem zhodnoceno,
zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky uvedené výzvy.

4.2 Hodnocení nabídek
Způsob hodnocení nabídek je uveden v příloze č. 2 „Způsob hodnocení nabídek“, jež tvoří součást
této výzvy.
Dílčí hodnotící kritéria:
a)
b)
c)

Cena služby - bez DPH/s DPH - váha 70%
Počet referencí – váha 10 %
Metodika zpracování strategie - váha 20 %

5. Vysvětlení zadávací dokumentace
Uchazeči jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Tato žádost
musí být doručena kontaktní osobně zadavatele na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději
5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel je povinen odeslat vysvětlení k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 pracovních dnů
po doručení žádosti o vysvětlení.

6. Přílohy
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1:

Smlouva o dílo

Příloha č. 2:

Způsob hodnocení nabídek

podepsal Ing.
Ing. Simona Digitálně
Simona Jandurová
2022.08.04
Jandurová Datum:
10:54:06 +02'00'

V Praze dne 4. 8. 2022

Ing. Simona Jandurová
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
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