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Přihlášení | Registrace

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ÚVODNÍ STRÁNKA
VYHLEDÁNÍ FORMULÁŘŮ

Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2020-022992
Datum uveřejnění ve VVZ: 07.07.2020

Evidenční číslo zakázky: Z2020-022992
Datum odeslání do TED: 03.07.2020

Nástroje

Doplňující informace

VYHLEDAT PROFIL

Metodické pokyny pro vyplnění formuláře

Tisk TXT

Metodické pokyny pro vyplnění Žádosti

NÁPOVĚDA A
DOKUMENTACE

Číselníky a klasifikace
Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat

FORMULÁŘE DLE 137/2006
A VZ V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu

Metodická podpora
V pracovních dnech: 8:00 - 17:00
Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz
Tel: +420 267 900 950
Fax: +420 244 026 200

Systém kvalifikace - veřejné služby
směrnice 2014/25/EU
Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži

Podání zasílaná prostřednictvím
datové schránky zasílejte
do datové schránky ID 3rdzwpj,
označené v informačním systému
datových schránek
„VEŘEJNÉ ZAKÁZKYUVEŘEJŇOVÁNÍ
(Ministerstvo pro místní rozvoj)“

Subjekty, které mají o zakázku zájem, musí požádat zadavatele o kvalifikaci podle systému
kvalifikace. Zakázka či zakázky budou zadány bez zveřejnění další výzvy k účasti v soutěži

Oddíl I: Zadavatel
I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
Úřední název:

E.ON Distribuce, a.s.

Poštovní adresa:

F.A.Gerstnera 2151/6

Obec:

České Budějovice

Kontaktní osoba:
E-mail:

Kód NUTS:

IČO:2

CZ031

PSČ:

37001

Ing. Eliška Hallová

Tel.:

eliska.hallova@eon.cz

Fax:

28085400

Země:

CZ



+420 703467699

Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)

https://www.eon-distribuce.cz/
Adresa profilu zadavatele: (URL)

https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí - provádí se dle národních pravidel:




Zakázku zadává centrální zadavatel

I.3) Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL)13
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: (URL)13

Další informace lze získat
na výše uvedené adrese
na jiné adrese: (uveďte jinou adresu)
IČO:2

Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:

Kód NUTS:

PSČ:

Země:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Fax:



Internetové adresy

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form07/Display/171287
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Hlavní adresa: (URL)

Adresa profilu zadavatele: (URL)

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány



elektronicky prostřednictvím: (URL)

https://ezak.eon.cz/dns_index.html
na výše uvedenou adresu
na následující adrese: (uveďte jinou adresu)
IČO:2

Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:

Kód NUTS:

PSČ:



Země:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)

Adresa profilu zadavatele: (URL)

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici.
Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: (URL)

I.6) Hlavní předmět činnosti
Výroba, doprava a distribuce plynu a tepla

Železniční služby

Elektřina

Městská železniční, tramvajová, trolejbusová
nebo autobusová doprava

Těžba zemního plynu a ropy

Činnosti související s přístavy

Voda

Činnosti související s letišti

Poštovní služby

Průzkum a těžba uhlí a jiných pevných paliv

Jiné činnosti:

Oddíl II: Předmět
II.1) Rozsah veřejné zakázky
Spisové číslo:2

II.1.1) Název:

Systém kvalifikace - Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy)
II.1.2) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV:

35113400

1, 2

Práce

II.1.3) Druh zakázky

Dodávky

Služby

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV:1
Doplňkový kód CPV:1, 2

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS:1

CZ0

CZ031

CZ064

Hlavní místo dodání nebo plnění:
Česká republika, zejména Jihočeský a Jihomoravský kraj

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form07/Display/171287
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II.2.4) Popis zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
Veškeré informace naleznete na:
https://ezak.eon.cz/dns_index.html




II.2.5) Hodnotící kritéria 4
Níže uvedená kritéria
Kritéria kvality
/ Váha:1, 2, 20

Název:
Kritérium nákladů

/ Váha:1, 20

Název:
Cena - Váha:21

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.8) Doba trvání systému kvalifikace
Začátek:

(dd.mm.rrrr) / Konec:

(dd.mm.rrrr)

Neomezené trvání
Obnovení systému kvalifikace2
Uveďte doklady nezbytné pro posouzení, zda byly požadavky splněny:



II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie 4
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie
ano

ne

Identifikujte projekt:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky účasti
III.1.5) Informace o vyhrazených zakázkách 2
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a
profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání
III.1.9) Kvalifikace do systému (shrnutí hlavních podmínek a metod)
Podmínky, které musí dodavatelé splnit, aby se kvalifikovali:
Veškeré informace naleznete na:
https://ezak.eon.cz/dns_index.html




Metody, kterými bude splnění jednotlivých podmínek ověřováno:1
Veškeré informace naleznete na:
https://ezak.eon.cz/dns_index.html




III.2) Podmínky vztahující se k zakázce 2
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:



III.2.2) Podmínky realizace zakázky:



III.2.3) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1) Popis
IV.1.6) Informace o elektronické aukci

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form07/Display/171287
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Bude použita elektronická aukce
Uveďte další informace o elektronické aukci:



IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení2
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:

(Systém kvalifikace - veřejné služby)

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast: 1

CS




SK




























Oddíl VI: Doplňující informace
VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech


Budou používány elektronické objednávky



Budou přijímány elektronické faktury



Bude použita elektronická platba

VI.3) Další informace: 2
Veškeré informace naleznete na:
https://ezak.eon.cz/dns_index.html




VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa:

tř. Kpt. Jaroše 7

Obec:

Brno

E-mail:

PSČ:

604 55

posta@uohs.cz

Internetová adresa: (URL)

https://www.uohs.cz/

Země:

CZ



Tel.:

+420 542167111

Fax:

+420 542167112

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:

PSČ:



Země:

E-mail:

Tel.:

Internetová adresa: (URL)

Fax:

VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode
dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či




VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
Úřední název:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa:

tř. Kpt. Jaroše 7

Obec:

Brno

E-mail:
Internetová adresa: (URL)

PSČ:

posta@uohs.cz
https://www.uohs.cz/

604 55

Země:

CZ



Tel.:

+420 542167111

Fax:

+420 542167112

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: 03.07.2020
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními
předpisy.

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form07/Display/171287

07.07.2020

Systém kvalifikace - veřejné služby | Věstník veřejných zakázek

Page 5 of 5

1

prosím opakujte, kolikrát je třeba

2

je-li to relevantní

4

pokud jsou tyto informace známy

13

tyto informace uveďte sem nebo do výzvy k podání nabídky nebo k jednání, pokud je toto oznámení výzvou k účasti
v soutěži

20

místo váhy lze zadat význam

21

místo váhy lze zadat význam; pokud je cena jediným kritériem zadání, není nutné váhu uvádět

Nástroje

Doplňující informace
Metodické pokyny pro vyplnění formuláře

Tisk TXT

Metodické pokyny pro vyplnění Žádosti
Číselníky a klasifikace
Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat

AKTUALITY A INFORMACE

|

PROVOZNÍ ŘÁD

|

CENÍK

Prohlášení o přístupnosti, dle Pravidel pro tvorbu přístupného webu v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. viz prohlášení o přístupnosti.
Copyright © 2012, NESS Czech s.r.o. Jakýkoli materiál je zakázáno publikovat bez předchozí dohody s vlastníkem.
Verze aplikace: 2.5.13
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