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1. ÚVOD 

Tyto specifikace jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené 

zakázky. Tato dokumentace obsahuje: 

– dopis s výzvou k podání nabídky; 

– podmínky pro podání nabídky;  

– specifikace a jejich přílohy; a dále 

– oznámení o zahájení zadávacího řízení; 

– vzorovou smlouvu a její přílohy. 

Tyto specifikace jsou doplněny o následující přílohy, které jsou jejich nedílnou součástí: 

Příloha I.A: Technické specifikace 

Příloha I.B: Rozpis cen 

Příloha II:  Politika Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí 

Příloha III:  Čestné prohlášení uchazeče týkající se kritérií pro vyloučení a pro výběr 

Příloha IV:  Finanční identifikace dodavatele 

Příloha V:  Informace o seskupeních hospodářských subjektů 

Příloha VI:  Prohlášení o subdodavatelích 

Příloha VII:  Osvědčení o finanční způsobilosti 

Příloha VIII:  Štítky, jimiž se opatří vnější a vnitřní obálky při zasílání nabídky 
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ČÁST I – OBECNÉ INFORMACE 

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 

č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný 

rozpočet Evropské unie, se Evropský parlament rozhodl vydat tuto výzvu k podání nabídek, 

jejímž cílem je uzavřít přímou smlouvu o nákupu kompenzačních kreditů za emise 

skleníkových plynů Evropského parlamentu, Evropské centrální banky, Soudního dvora 

Evropské unie, Evropského účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru 

a Evropského výboru regionů za rok 2019. 

V souvislosti s tímto nabídkovým řízením bylo v Úředním věstníku Evropské unie 2020/S 

097-230769 dne 19/05 2020 zveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení 230769-

2020. 

3. POPIS, CÍL A ODHADOVANÁ HODNOTA ZAKÁZKY  

Toto je interinstitucionální výběrové řízení. 

 

Na této veřejné zakázce se podílejí následující orgány Evropské unie: 

 

 Evropský parlament, jako hlavní orgán tohoto výběrového řízení, který podepíše 

smlouvu o poskytování služeb jménem dalších orgánů a institucí; 

 Evropská centrální banka 

 Soudní dvůr Evropské unie  

 Evropský účetní dvůr 

 Evropský hospodářský a sociální výbor 

 Evropský výbor regionů. 

 

Interinstitucionální postupy probíhají tímto způsobem: Parlament zveřejní výzvu k podávání 

nabídek, posoudí nabídky ve spolupráci se zúčastněnými orgány a institucemi a podepíše 

výslednou dohodu o poskytování služeb jménem uvedených zúčastněných orgánů a institucí. 

 

Dodavatel bude proto poskytovat služby všem výše uvedeným zúčastněným orgánům 

a institucím. 

 

Zúčastněné orgány a instituce se neustále zaměřují na zlepšení své environmentální 

výkonnosti v souladu s nařízením č. 1221/2009 ve znění nařízení (EU) 2017/1505 

o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků 

a audit (EMAS).  

Zatímco se environmentální politika zúčastněných orgánů a institucí zakládá na tom, že je 

nutné nejdříve zabránit emisím nebo je omezit, kompenzace emisí CO2 je důležitou součástí 

jejich strategie v boji proti změně klimatu. Přestože při výpočtu jejich uhlíkové stopy a jejím 

případném omezování nelze na kompenzace emisí přímo brát zřetel, mohou být tyto 

kompenzace použity, pokud se vlastním emisím CO2 nelze vyhnout nebo je nelze již více 

omezit. 

Dne 7. října 2015 přijalo předsednictvo Parlamentu následující rozhodnutí, z nichž tato 

dohoda o kompenzaci vychází: 

„ 
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 schvaluje kompenzaci všech emisí CO2 Parlamentu, včetně emisí z leteckých cest 

poslanců EP mezi jejich zemí původu a Bruselem a Štrasburkem, na ročním základě 

[...]; 

 

 povoluje projekty ve skupině afrických, karibských a tichomořských států (země 

AKT), nebo, pokud tyto projekty nebudou k dispozici, buď v zemích integrovaných 

v rámci evropské politiky sousedství s připravenými návrhy národních akčních 

plánů, či v zemích integrovaných v rámci evropsko-středomořského partnerství 

(Euromed) / Unie pro středomoří, v kandidátských zemích na přistoupení k EU nebo 

v členských státech EU; 

 schvaluje všeobecně uznávaný zlatý standard jakožto normu kvality pro projekty 

kompenzace v rozvojových zemích.“ 

Cílem této smlouvy o poskytování služeb je kompenzace celé uhlíkové stopy všech 

zúčastněných orgánů a institucí za rok 2019 v souladu s uvedeným rozhodnutím. 

V roce 2019 se celkové vypočítané množství nevyhnutelných emisí CO2 pro všechny 

zúčastněné orgány rovnalo ekvivalentům 188 000 tun CO2, což je množství kompenzačních 

kreditů, které bude zakoupeno na základě této smlouvy v rámci jediné operace. 

Kredity budou využity ke kompenzaci emisí skleníkových plynů zúčastněných evropských 

orgánů a institucí v tomto poměru: 

 

Zúčastněné orgány a instituce 

 

Procentní 

podíl 

 

Tuny CO2 

Maximální 

výše 

Limit v EUR 

Evropský parlament 64,37% 121 000 242 000 

Evropská centrální banka 8,51% 16 000  32 000  

Soudní dvůr Evropské unie 12,23% 23 000 46 000 

Evropský účetní dvůr 5,85% 11 000 22 000 

Evropský hospodářský a sociální výbor a 

Výbor regionů 

9,04% 17 000 34 000 

CELKEM 100% 188 000 376 000 

 

Je nutné, aby požadované kredity s ohledem na uvedené způsobilé země vznikly mezi 

1. lednem 2014 a 31. prosincem 2019. 

Celková hodnota zakázky činí 376 000 EUR. 

Celková doba trvání zakázky činí 12 měsíců. Plnění zakázky začíná až od okamžiku podpisu 

smlouvy. 

Vzhledem k povaze zakázky bude pracovním jazykem zadávacího řízení a plnění zakázky 

angličtina. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat bodu 20.6 přílohy I finančního nařízení1.  

                                                 
1 Bod 20.6 přílohy I finančního nařízení: Veřejný zadavatel může dospět k závěru, že hospodářský subjekt nemá 

požadovanou odbornou způsobilost k plnění veřejné zakázky v souladu s příslušnou normou kvality, jestliže 

zjistí, že hospodářský subjekt má vzájemně neslučitelné zájmy, jež mohou negativně ovlivnit plnění veřejné 

zakázky. 



 

Strana 5 / 17 
 

4. ÚČAST V NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ 

Nabídkového řízení se může za stejných podmínek účastnit jakákoli fyzická nebo právnická 

osoba nebo veřejnoprávní subjekt z členského státu Evropské unie a každá fyzická nebo 

právnická osoba či veřejnoprávní subjekt ze třetí země, která uzavřela s Evropskou unií 

zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek, jež jim umožňuje přístup k zakázce, která je 

předmětem tohoto nabídkového řízení za podmínek stanovených v uvedené dohodě. 

Aby bylo možno určit způsobilost uchazečů, musí uchazeči ve své nabídce uvést, ve kterém 

státě se nachází jejich sídlo nebo bydliště. Musí také předložit doklady podle vnitrostátních 

právních předpisů své země nebo jiné odpovídající doklady, které Evropskému parlamentu 

umožní ověřit zemi původu. 

Vezměte prosím na vědomí, že poté, co dne 1. února 2020 vstoupila v platnost dohoda 

o vystoupení Spojeného království z EU2, a zejména s ohledem na čl. 127 odst. 6 a články 

137 a 138 této dohody, se odkazy na fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo 

sídlo v členském státě Evropské unie, považují za odkazy na fyzické nebo právnické osoby, 

které mají bydliště nebo sídlo ve Spojeném království. Rezidenti a subjekty ze Spojeného 

království se proto mohou této výzvy k podávání nabídek účastnit. 

 

5. SKUPINY HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ  

Pokud nabídku předkládá skupina hospodářských subjektů, musí být k nabídce přiložena 

vyplněná příloha V. 

Skupiny hospodářských subjektů mohou předložit jednu nabídku. Evropský parlament si 

vyhrazuje právo požadovat, aby vybrané seskupení mělo určitou právní formu, pokud je to 

nezbytné pro řádné plnění zakázky. Tento požadavek může Evropský parlament sdělit 

v kterémkoli okamžiku zadávacího řízení, v každém případě však před podpisem smlouvy. 

Seskupení hospodářských subjektů předloží doklad o své právní formě nejpozději 

v okamžiku podpisu smlouvy, jestliže mu byla zakázka zadána. Může se jednat o některou 

z těchto forem: 

- subjekt, který má právní subjektivitu uznávanou v některém členském státě; 

- subjekt bez právní subjektivity, který však Evropskému parlamentu poskytuje 

dostatečnou záruku, pokud jde o smluvní zájmy (v závislosti na dotčeném členském státě 

to může být např. seskupení hospodářských subjektů nebo dočasné sdružení); 

- všichni partneři podepíší určitý typ „plné moci“ nebo rovnocenný dokument, který 

potvrzuje formu spolupráce. 

Skutečný status seskupení doloží dokument nebo dohoda, které členové seskupení podepsali 

a které musí být přiloženy k nabídce. 

Tyto dokumenty nebo dohody mohou být výjimečně změněny nebo zaslány po uplynutí lhůty 

pro podání nabídek, avšak v žádném případě po oznámení výsledků nabídkového řízení 

příslušným uchazečům. Evropský parlament si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, pokud 

jsou podmínky dohody mezi členy seskupení změněny v průběhu řízení, pokud nestanoví 

                                                 
2 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 

společenství pro atomovou energii 
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společnou odpovědnost členů seskupení nebo pokud spolu s nabídkou nebyla předložena 

žádná dohoda, která by byla právně závazná. 

Evropský parlament může přijmout jiné než výše uvedené právní formy, pokud zajišťují 

společnou a nerozdílnou odpovědnost partnerů a jsou v souladu s plněním smlouvy. 

Smlouva, kterou Evropský parlament se seskupením hospodářských subjektů uzavře, 

v každém případě musí na tuto společnou a nerozdílnou odpovědnost členů seskupení 

výslovně odkazovat. Evropský parlament si dále vyhrazuje právo smluvně požadovat 

jmenování pověřeného zástupce, který bude členy zastupovat a bude mimo jiné oprávněn 

vystavovat faktury jménem ostatních členů. 

V nabídkách podaných seskupeními hospodářských subjektů musí být přesně uvedena úloha, 

pravomoci a zkušenosti každého člena seskupení. Nabídku podávají hospodářské subjekty 

společně a za její podání přijímají rovněž společnou a nerozdílnou odpovědnost. 

U seskupení hospodářských subjektů předkládá doklad o právu na přístup k zakázce 

(způsobilosti) a doklad o splnění kritérií pro vyloučení a výběr každý člen seskupení. Pokud 

jde o kritéria pro výběr, Evropský parlament může uplatnit způsobilost ostatních členů 

seskupení s cílem určit, zda uchazeč bude mít nezbytné prostředky pro plnění zakázky. 

V tomto případě bude od těchto členů vyžadováno předložení závazku, že ostatním členům 

poskytnou prostředky nezbytné k plnění smlouvy. 

6. ZEMĚ UCHAZEČE 

Uchazeči musí uvést zemi, v níž jsou usazeni, a tento údaj prokázat doklady, jež jsou podle 

práva této země běžně přijímány. 

7. SUBDODAVATELÉ 

Subdodávky jsou povoleny. 

Pokud uchazeč využívá subdodávek, musí být k nabídce přiložena vyplněná příloha VI. 

V nabídce musí být v co největší míře upřesněna ta část zakázky, kterou má uchazeč 

v úmyslu zadat subdodavatelům, a jejich totožnost. Evropský parlament si vyhrazuje právo 

požadovat od uchazečů v průběhu zadávacího řízení nebo plnění smlouvy informace 

o finanční, hospodářské, technické a odborné způsobilosti navrhovaného 

subdodavatele / navrhovaných subdodavatelů. Zároveň bude požadovat doklady nezbytné 

k tomu, aby se zjistilo, zda subdodavatelé vyhovují požadovaným kritériím pro vyloučení. 

Upozorňujeme uchazeče, že navrhovaní subdodavatelé se nesmí nacházet v některé ze situací 

popsaných v článcích 136 až 141 finančního nařízení, což by znamenalo vyloučení z účasti 

na veřejné zakázce Evropské unie. 

Pokud subdodávky tvoří významnou součást veřejné zakázky, Evropský parlament ověří, zda 

navržení subdodavatelé splňují příslušná kritéria pro výběr. 

Evropský parlament má právo zamítnout subdodavatele, který neodpovídá kritériím pro 

vyloučení (viz bod 14) nebo pro výběr (viz bod 15). 

Dodavatel musí Evropský parlament rovněž informovat o jakémkoli dalším využití 

subdodávek, které není uvedeno v nabídce. Příslušná schvalující osoba si vyhrazuje právo 

přijmout či odmítnout navrhovaného subdodavatele. Za tímto účelem může požadovat 

doklady nezbytné k určení, zda subdodavatel/subdodavatelé vyhovuje/vyhovují 

požadovaným kritériím. Svolení Evropského parlamentu bude vždy uděleno písemně.  
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Zadání zakázky uchazeči, který ve své nabídce navrhuje subdodavatele, znamená udělení 

souhlasu s plněním formou subdodávky. 

8. VARIANTY 

Varianty nejsou povoleny.  

9. CENY  

Ceny jsou pevně stanovené a neměnné.  

Podle článku 3 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie musí být cenová nabídka 

podána bez DPH a jiných rovnocenných nepřímých daní.  

Cenová nabídka musí být konečná, zahrnovat veškeré položky a být vyjádřena v eurech, a to 

i v případě zemí, které nejsou členy eurozóny. V případě uchazečů z těchto zemí nelze 

hodnotu nabídky revidovat na základě vývoje směnného kurzu Volba směnného kurzu je věcí 

uchazeče, který tím na sebe bere případná rizika i výhody spojené s kolísáním směnného 

kurzu. 

Při předkládání své ceny musí uchazeči použít řádně vyplněný a podepsaný cenový výkaz, 

bez jakýchkoli dodatků a změn, uvedený v příloze I.B. 

10. FINANČNÍ ZÁRUKY 

Neuplatňuje se. 

11. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY 

Politika Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí 

Uchazeč se zavazuje, že bude-li mu zakázka zadána, bude při jejím plnění důsledně 

dodržovat platné právní předpisy týkající se životního prostředí. V této souvislosti je třeba 

poznamenat, že Evropský parlament uplatňuje systém řízení z hlediska ochrany životního 

prostředí EMAS v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze 

dne 25. listopadu 2009. Související informace poskytne zadávající útvar v příloze II k těmto 

specifikacím. Vybraný uchazeč musí zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří pracují pro 

Evropský parlament, byli seznámeni s informacemi Evropského parlamentu o programu 

EMAS obecně a konkrétně o uplatňování opatření pro životní prostředí v praxi. Na žádost 

Evropského parlamentu je vybraný uchazeč povinen doložit, že všechny osoby podílející se 

na plnění zakázky prošly přiměřenou odbornou přípravou (zaměřenou na technické, 

bezpečnostní i environmentální hledisko) týkající se dodržování bezpečnostních pravidel, 

správné manipulace s používaným zařízením a výrobky a že byly obeznámeny s opatřeními, 

která je třeba přijmout v případě nesprávné manipulace či jiných případných nehod. 

12. POLITIKA PODPORY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Pokud je uchazeč vybrán, zavazuje se, že při plnění zakázky bude respektovat politiku 

prosazování rovnosti a rozmanitosti a zajistí, aby byly plně uplatňovány zásady 

nediskriminace a rovnosti stanovené ve smlouvách Evropské unie. Konkrétněji se vybraný 

uchazeč o zakázku zavazuje vytvořit, zachovat a prosazovat otevřené a vstřícné pracovní 
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prostředí respektující lidskou důstojnost a zásady rovných příležitostí, a to na základě tří 

hlavních směrů: 

- rovnost žen a mužů;  

- zaměstnávání a integrace osob se zdravotním postižením;  

- odstranění veškerých překážek při přijímání zaměstnanců a veškeré potenciální 

diskriminace na základě pohlaví, rasy či etnického původu, náboženského vyznání 

či přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  

13. PLNĚNÍ RÁMCOVÝCH SMLUV 

Neuplatňuje se.  
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ČÁST II – KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ, VÝBĚR A PŘIDĚLENÍ 

14. KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ 

Úplné znění článků 136 až 141 finančního nařízení, které se týkají kritérií pro vyloučení 

a jejich uplatňování, lze nalézt v Úředním věstníku Evropské unie L 193 ze dne 30. července 

2018, s. 1–222. Uchazeči musí prohlásit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených 

v těchto článcích, které by je vylučovaly z účasti. 

Článek 136 finančního nařízení (výňatky): níže uvádíme pouze odstavce 1, 4, 6 a 7. 

1. Příslušná schvalující osoba vyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 z účasti 

na udělovacím řízení, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo z výběru za účelem vynakládání 

finančních prostředků Unie, pokud se tato osoba nebo subjekt nachází v některé z těchto 

situací zakládajících vyloučení: 

a) osoba nebo subjekt je v úpadku, předmětem insolvenčního řízení či se nachází 

v likvidaci, jeho majetek spravuje likvidátor nebo soud, má se svými věřiteli dohodu 

o vyrovnání, jeho obchodní činnost je pozastavena nebo se nachází ve srovnatelné situaci 

vyplývající z podobných řízení podle práva Unie nebo vnitrostátního práva; 

b) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 

osoba nebo subjekt porušuje své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na 

sociální zabezpečení podle platného práva; 

c) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle 

něhož se osoba nebo subjekt dopustily vážného profesního pochybení tím, že porušily platné 

právní předpisy či etické zásady platné v oboru, v němž působí, anebo tím, že se dopustily 

protiprávního jednání, jež má dopad na jejich profesní důvěryhodnost a jež vykazuje známky 

úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně zejména následujícího jednání: 

i) úmyslného či nedbalostního zkreslování informací nezbytných k ověření neexistence 

důvodů pro vyloučení nebo k ověření splnění kritérií způsobilosti či kritérií pro výběr anebo 

při plnění právního závazku; 

ii) uzavření dohody s jinými osobami nebo subjekty s cílem narušit hospodářskou 

soutěž; 

iii) porušení práv duševního vlastnictví; 

iv) pokusu o ovlivnění rozhodnutí příslušné schvalující osoby během udělovacího řízení; 

v) pokusu získat důvěrné informace, jež by je neoprávněně zvýhodnily v udělovacím 

řízení; 

d) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí, podle něhož jsou osoba nebo subjekt 

vinny některým z následujících činů: 

i) podvod ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 

a článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované aktem 

Rady ze dne 26. července 1995; 

ii) korupce ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1371, aktivní korupce ve smyslu 

článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států 

Evropské unie, vypracované právním aktem Rady ze dne 26. května 1997, jednání uvedeného 
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v čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV nebo korupce, jak je vymezena 

v jiných platných právních předpisech; 

iii) jednání souvisejícího se zločinným spolčením podle článku 2 rámcového rozhodnutí 

Rady 2008/841/SVV; 

iv) praní peněz nebo financování terorismu ve smyslu čl. 1 odst. 3, 4 a 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849; 

v) teroristických trestných činů ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV nebo trestných činů spojených s teroristickými činnostmi ve smyslu článku 3 

uvedeného rámcového rozhodnutí nebo návodu či pomoci při jejich spáchání nebo pokusu 

o spáchání takových trestných činů ve smyslu článku 4 uvedeného rozhodnutí;  

vi) dětské práce a jiných trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi podle 

článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU;  

e) osoba nebo subjekt se při dodržování povinností v rámci plnění právního závazku 

financovaného z rozpočtu dopustily závažných pochybení, jež:  

(i) vedla k předčasnému ukončení právního závazku; 

(ii) vedla k uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiných smluvních sankcí; nebo 

(iii) zjistily schvalující osoba, OLAF nebo Účetní dvůr při kontrolách, auditech či šetřeních;  

f) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle 

něhož se osoba nebo subjekt dopustily nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/95; 

g) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle 

něhož osoba nebo subjekt vytvořily subjekt v jiné jurisdikci s cílem obejít fiskální, sociální 

nebo jakékoli jiné právní povinnosti v jurisdikci, pod kterou spadá jejich sídlo, správní ústředí 

nebo hlavní místo podnikání; 

h) bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí nebo konečné správní rozhodnutí, podle 

něhož byl subjekt vytvořen za účelem uvedeným v písmeni g). 

(.....)  

4. Příslušná schvalující osoba vyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2, pokud 

se: 

a)  fyzická nebo právnická osoba, která je členem správního, řídícího nebo dozorčího 

orgánu osoby nebo subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo která má pravomoc tuto osobu 

nebo subjekt zastupovat, rozhodovat jejich jménem nebo je kontrolovat, nachází v jedné nebo 

více ze situací uvedených v odst. 1 písm. c) až h) tohoto článku; 

b)  fyzická nebo právnická osoba, která v neomezeném rozsahu ručí za dluhy osoby nebo 

subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2, nachází v jedné nebo více ze situací uvedených v odst. 

1 písm. a) nebo b) tohoto článku; 

(.....)  

6. Příslušná schvalující osoba, po přihlédnutí k případnému doporučení výboru uvedeného 

v článku 143, nevyloučí osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 z účasti na udělovacím 

řízení nebo z výběru za účelem vynakládání finančních prostředků Unie, pokud:  
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a) dotyčná osoba nebo subjekt přijaly nápravná opatření uvedená v odstavci 7 tohoto 

článku v míře dostatečné k prokázání své spolehlivosti. Toto písmeno se nepoužije v případě 

uvedeném v odst. 1 písm. d) tohoto článku;  

b) osoba nebo subjekt jsou nepostradatelné pro zajištění kontinuity služby, a to po 

omezenou dobu a do okamžiku přijetí nápravných opatření uvedených v odstavci 7 tohoto 

článku; 

c) takové vyloučení by bylo nepřiměřené s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3 

tohoto článku. 

Ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku se nepoužije rovněž na nákup dodávek za zvláště 

výhodných podmínek od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní 

činnost, nebo od likvidátorů v případě insolvenčního řízení, vyrovnání s věřiteli nebo 

podobného řízení podle práva Unie nebo vnitrostátního práva. 

 Pokud příslušná schvalující osoba v souladu s prvním a druhým pododstavcem tohoto 

odstavce osobu nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 nevyloučí, uvede příslušné důvody 

a informuje o nich výbor uvedený v článku 143. 

7. Nápravná opatření uvedená v odst. 6 prvním pododstavci písm. a) zahrnují zejména: 

a) opatření s cílem určit původ situace zakládající důvod pro vyloučení a konkrétní 

technická, organizační a personální opatření v dané oblasti podnikání nebo činnosti osoby 

nebo subjektu uvedených v čl. 135 odst. 2, která jsou vhodná pro nápravu daného jednání 

a prevenci jeho dalšího výskytu; 

b) doklady prokazující, že osoba nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 přijaly opatření 

s cílem nahradit nebo napravit škodu nebo újmu způsobenou finančním zájmům Unie na 

základě situace zakládající vyloučení;  

c) doklady prokazující, že osoba nebo subjekt uvedené v čl. 135 odst. 2 zaplatily veškeré 

pokuty uložené příslušným orgánem nebo daně či příspěvky na sociální zabezpečení podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku nebo jejich platbu zajistily.  

 

Kandidáti/uchazeči vyplní přílohu III, v níž jsou kritéria pro vyloučení uvedena.  

Článek 141 finančního nařízení (výňatky): je uveden pouze první odstavec článku 141. 

Odmítnutí v udělovacím řízení 

Příslušná schvalující osoba odmítne v udělovacím řízení účastníka, který: 

a)  se nachází v situaci zakládající vyloučení určené v souladu s článkem 136; 

b)  poskytl vědomě nesprávné informace vyžadované jakožto podmínka pro účast v řízení, 

nebo takové informace vůbec neposkytl; 

c)  byl zapojen do přípravy zadávací dokumentace v udělovacím řízení, znamená-li tato 

skutečnost porušení zásady rovného zacházení, včetně narušení hospodářské soutěže, které 

nelze napravit jiným způsobem. 

Příslušná schvalující osoba sdělí ostatním účastníkům udělovacího řízení příslušné 

informace, které byly vyměněny v souvislosti se zapojením účastníka do přípravy 

udělovacího řízení, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. c), nebo které vyplývají z jeho 

zapojení. Před odmítnutím účastníka je mu poskytnuta příležitost prokázat, že zapojení do 

přípravy udělovacího řízení neporušuje zásadu rovného zacházení. 
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Hodnocení kritérií pro vyloučení 

1. Uchazeči předloží čestné prohlášení, řádně podepsané a opatřené datem, které je uvedeno 

v příloze III. 

2. V případě seskupení hospodářských subjektů předloží čestné prohlášení každý člen 

seskupení. 

3. Uchazeč, kterému bude zakázka zadána, předloží ve lhůtě 6 kalendářních dnů, která 

začíná běžet dnem oznámení o předběžném zadání zakázky, a před podpisem smlouvy 

následující doklady: 

(a) náležité doklady o tom, že se nenachází v některé ze situací zakládajících vyloučení 

uvedených v čl. 136 odst. 1; 

(b) informace o fyzických nebo právnických osobách, které jsou členy správních, 

řídících nebo dozorčích orgánů účastníka nebo mají pravomoci ve vztahu k jeho 

zastupování, rozhodování nebo kontrole, včetně osob a subjektů patřících do 

vlastnické a řídící struktury a skutečných majitelů, a náležité doklady o tom, že se 

žádná z těchto osob nenachází v některé ze situací zakládajících vyloučení podle 

čl. 136 odst. 1 písm. c) až f); 

(c) náležité doklady o tom, že se fyzické nebo právnické osoby, které v neomezeném 

rozsahu ručí za dluhy daného účastníka, nenacházejí v některé ze situací 

zakládajících vyloučení podle čl. 136 odst. 1 písm. a) nebo b). 

4. Uchazeč, kterému bude zakázka zadána, je zproštěn povinnosti předložit požadované 

doklady uvedené v odstavci 2, pokud je uchazečem mezinárodní organizace, pokud 

zadavatel má k těmto dokladům bezplatný přístup ve vnitrostátní databázi nebo pokud 

tyto doklady již byly předloženy pro účely jiného řízení, a dále za předpokladu, že od 

vydání těchto dokumentů dosud neuplynul jeden rok a tyto dokumenty jsou nadále platné. 

V tomto případě předloží uchazeč čestné prohlášení, že doklady již byly předloženy 

v předchozím řízení, uvede jeho označení a potvrdí, že se jeho situace nezměnila.  

15. KRITÉRIA PRO VÝBĚR 

15.1. Právní a regulační způsobilost 

Uchazeč musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek: 

(a) být zapsán v příslušném profesním nebo obchodním rejstříku, nejedná-li se 

o mezinárodní organizaci; 

(b) jedná-li se o veřejné zakázky na služby, buď mít určité oprávnění prokazující, že je 

oprávněn k plnění veřejné zakázky v zemi, v níž je usazen, anebo být členem určité 

profesní organizace. 

15.2. Finanční a hospodářská způsobilost 

Uchazeč musí mít hospodářskou a finanční způsobilost dostatečnou pro to, aby mohl splnit 

zakázku při dodržení smluvních ustanovení a s ohledem na její hodnotu a rozsah. Pokud má 

Evropský parlament na základě informací poskytnutých uchazečem pochybnosti o jeho 

finanční způsobilosti, nebo pokud se jasně ukáže, že tato způsobilost je nedostatečná pro 
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plnění zakázky, může být nabídka odmítnuta, aniž by uchazeč mohl požadovat jakékoli 

finanční vyrovnání. 

U zakázky, která je předmětem tohoto nabídkového řízení, Evropský parlament dále 

požaduje od uchazečů minimální hospodářskou a finanční způsobilost, která bude posouzena 

na základě těchto informací: 

- minimálního ročního obratu ve výši 750 000 EUR v oblasti, které se veřejná zakázka 

týká, za poslední tři účetní období,  

- minimální výše pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. 

Hodnocení ekonomické a finanční způsobilosti se provede na základě údajů obsažených 

v následujících dokumentech, které poskytne uchazeč: 

- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. 

- finanční výkazy (rozvahy, výkazy zisků a ztrát a jiný související finanční doklad) nebo 

výtahy z nich za nejvýše poslední tři uzavřené rozpočtové roky;  

- výkaz celkového obratu hospodářského subjektu a případně jeho obratu v oblasti, které 

se veřejná zakázka týká, za nejvýše poslední tři účetní období, za něž lze takový výkaz 

získat. 

 

Pokud uchazeč není schopen požadované doklady poskytnout, může svou hospodářskou 

a finanční způsobilost prokázat jiným dokladem, který Evropský parlament uzná za vhodný.  

Uchazeč může také uplatnit způsobilost jiných subjektů bez ohledu na to, jaký je právní vztah 

mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí Evropskému parlamentu doložit, že 

disponuje prostředky nezbytnými pro plnění zakázky, například předložením závazku těchto 

subjektů, že mu tyto prostředky poskytnou. Evropský parlament má v tomto případě právo 

odmítnout předloženou přihlášku nebo nabídku, pokud má pochybnosti ohledně závazku třetí 

strany nebo ohledně její finanční způsobilosti. Parlament případně může požadovat, aby 

uchazeč a tyto jiné subjekty nesly společnou odpovědnost za plnění zakázky. 

Za stejných podmínek může seskupení hospodářských subjektů využít způsobilosti členů 

seskupení nebo jiných subjektů. 

Uchazeč může rovněž vycházet z hospodářské způsobilosti subdodavatele nebo několika 

subdodavatelů, pokud se tito zavážou, že se budou podílet na plnění zakázky. V tomto 

případě Evropský parlament zhodnotí způsobilost subdodavatele/subdodavatelů s ohledem 

na rozsah jeho/jejich účasti na plnění zakázky. 

15.3. Technická a odborná způsobilost 

Uchazeč musí mít technickou a odbornou způsobilost dostatečnou pro to, aby mohl splnit 

zakázku při dodržení smluvních ustanovení a s ohledem na její hodnotu a rozsah. Pokud má 

Evropský parlament na základě informací poskytnutých uchazečem pochybnosti o jeho 

technické a odborné způsobilosti, nebo pokud se ukáže, že tato způsobilost je nedostatečná 

pro plnění zakázky, může být nabídka odmítnuta, aniž by uchazeč mohl požadovat jakoukoli 

finanční náhradu. 

U zakázky, která je předmětem této výzvy k podání nabídek, vyžaduje Evropský parlament 

od uchazečů tuto technickou a odbornou způsobilost: 

- nejméně tříletou zkušenost s poskytováním služeb podobných těm, které jsou 

požadovány v dané zakázce. 
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Technická a odborná způsobilost hospodářských subjektů bude doložena následujícími 

dokumenty: 

– seznam hlavních služeb, jež byly poskytnuty za poslední tři roky, s uvedením částek, 

termínů a veřejných nebo soukromých odběratelů, k nimž je na žádost nutno připojit 

potvrzení od těchto odběratelů; 

– případně doklad o sídle a/nebo certifikace příslušného systému environmentálního řízení 

a systému řízení jakosti, jak je popsáno níže. 

 

Uchazeč může také využít kapacitu jiných subjektů bez ohledu na to, jaký je právní vztah 

mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí Evropskému parlamentu doložit, že 

disponuje prostředky nezbytnými pro plnění zakázky, například předložením závazku těchto 

subjektů v tomto smyslu. V takovém případě má Evropský parlament právo odmítnout 

podanou přihlášku nebo nabídku, pokud má pochybnosti ohledně závazku třetí strany nebo 

ohledně její odborné nebo technické způsobilosti. 

Uchazeč může v každém případě vycházet z hospodářské způsobilosti subdodavatelů, pokud 

se tito subdodavatelé zavážou, že se budou podílet na plnění zakázky. V tomto případě 

Evropský parlament zhodnotí způsobilost subdodavatele/subdodavatelů s ohledem na rozsah 

jeho/jejich účasti na plnění zakázky. 

Pokud Evropský parlament zjistí, že se uchazeč nachází v situaci střetu zájmů, která by mohla 

mít dopad na plnění zakázky, může vyvodit závěr, že uchazeč nedosahuje náležité úrovně 

kvality pro plnění zakázky.  

Normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí 

Uchazeč by měl ke své nabídce přiložit kopii osvědčení vydaného nezávislým subjektem 

o tom, že splňuje požadavky evropského systému pro environmentální řízení a audit (EMAS) 

nebo mezinárodní normu ISO 14001 nebo odpovídající normu. Evropský parlament přijme 

osvědčení rovnocenná s požadovanými osvědčeními, které vydaly subjekty usazené 

v některém členském státě Evropské unie. 

Nezávislý subjekt, který vydal osvědčení, musí splňovat požadavky stanovené v právních 

předpisech Evropské unie a v evropských nebo mezinárodních normách týkajících se 

osvědčení. Není-li tomu tak, Evropský parlament neuzná osvědčení jako důkaz o splnění 

požadavků ze strany uchazeče.  

Není-li uchazeč schopen doložit požadované osvědčení, může předložit jiné důkazy, které 

umožní Evropskému parlamentu vyhodnotit, zda uchazeč zavedl opatření v oblasti 

environmentálního řízení rovnocenná s opatřeními stanovenými v požadovaných normách. 

Normy řízení kvality 

Ke své nabídce musí uchazeč přiložit kopii osvědčení vydaného nezávislým subjektem o tom, 

že splňuje požadavky uznávané normy řízení kvality, jako jsou normy řady ISO 9000 nebo 

normy rovnocenné. Evropský parlament přijme rovnocenná osvědčení vydaná subjekty 

usazenými v členských státech Evropské unie nebo jinými nezávislými akreditačními 

orgány. 

Nezávislý subjekt, který vydal osvědčení, musí v každém případě splňovat evropské normy 

týkající se osvědčení. 
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Není-li uchazeč schopen předložit důkaz o požadovaném osvědčení, může Evropský 

parlament přijmout jiné důkazy o přijetí opatření odpovídajících opatřením stanoveným 

v požadovaných normách kvality. 

16. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY 

Zakázka bude zadána nabídce s nejlepším poměrem ceny a kvality.  

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě těchto kritérií: 

1) ceny; 

2) zeměpisné lokalizace projektu;  

3) kvality kompenzačních kreditů – požadavků na sledování  

4) kvality kompenzačních kreditů v souvislosti s ukazateli udržitelného rozvoje a se 

zlatým standardem 

 

Kritérium ceny – 1: 

Hodnotitelé udělí za kritérium ceny nejvýše 30 bodů. 

 

Celková cena jednotlivých nabídek bude vypočítána na základě ceny nabídnuté za každý 

projekt a počtu kreditů, jež daný projekt nabízí. 

 

Maximální počet 30 bodů obdrží nabídka s nejnižší cenou, která splňuje požadovaná kritéria 

pro vyloučení a výběr, jakož i minimální technické požadavky uvedené v těchto 

specifikacích.  

 

Ostatní nabídky získají úměrný počet bodů v poměru k nabídce s nejnižší cenou. 

Pro přidělování bodů podle kritéria ceny se použije následující vzorec: 

(Pm / Po) * Maximální počet přidělených bodů 

Pm: cena nejlevnější nabídky 

Po: cena hodnocené nabídky 

 

Kritéria kvality 

 

Podíl jednotlivých kvalitativních kritérií je následující: 

 

- kvalitativní kritérium 2: nejvýše 40 bodů 

- kvalitativní kritérium 3: nejvýše 15 bodů 

- kvalitativní kritérium 4:  nejvýše 15 bodů 

 

Kvalita každého projektu předloženého v daném výběrovém řízení bude nejprve posouzena 

odděleně. Poté se provede celkové hodnocení kvality jednotlivých nabídek na základě 

hodnocení každého projektu a počtu kreditů, jež daný projekt nabízí. 

 

Kvalitativní kritérium – 2 – zeměpisná lokalizace 

-  Preferovány budou nabídky, které nabídnou kompenzační kredity z projektů 

realizovaných ve skupině afrických, karibských a tichomořských států (země AKT), jak 

je definována v technických specifikacích této výzvy k podání nabídky. Projekty z těchto 

zemí tedy za toto kvalitativní kritérium získají maximální počet bodů (40 bodů). 
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-  Projekty realizované v jiných zemích, než jsou země AKT, například v zemích 

integrovaných v rámci evropské politiky sousedství s připravenými návrhy národních 

akčních plánů, či v zemích integrovaných v rámci evropsko-středomořského partnerství 

(Euromed) / Unie pro středomoří, v kandidátských zemích na přistoupení k EU nebo 

v členských státech EU obdrží nejvýše 10 bodů. 

 

Kvalitativní kritérium – 3 – Kvalita informací o dopadu zakoupených kreditů 

Je třeba jasně vysvětlit přínos zakoupených kreditů a projektu/projektů pro životní prostředí. 

Je třeba dodat podrobnosti o dopadu projektu/projektů: přesnou geografickou situaci projektu 

(region, města) a dopad projektu/projektů na snížení emisí skleníkových plynů (přesná čísla, 

včetně informací o množství vyjádřeném v t CO2eq). Informační materiály by měly doložit, 

jakým způsobem a do jaké míry vede projekt / vedou projekty ke snížení emisí skleníkových 

plynů, které odpovídá uhlíkovým kreditům, jež Evropský parlament zakoupil jménem všech 

zúčastněných orgánů a institucí. Za toto kritérium může být uděleno maximálně 15 bodů. 

 

Kvalitativní kritérium – 4 – kvalita kompenzačních kreditů v souvislosti se zlatým standardem 

a ukazateli udržitelného rozvoje 

 

Projekty v rozvojových zemích, jak jsou definovány v technických specifikacích této výzvy 

k podání nabídky, musí odpovídat zlatému standardu nebo zlatému standardu mechanismu 

čistého rozvoje. 

 

Projekty odpovídající zlatému standardu mechanismu čistého rozvoje, které mají pozitivní 

dopad na nejvyšší počet ukazatelů udržitelného rozvoje uvedených v dokladu „Gold Standard 

Passport“, obdrží za toto kvalitativní kritérium maximální počet bodů. Počet bodů bude klesat 

úměrně k počtu splněných ukazatelů3. 

 

Maximální počet bodů, které lze za toto kritérium udělit, činí 15 bodů. Projekt, který 

neodpovídá zlatému standardu (mechanismu čistého rozvoje), může za toto kvalitativní 

kritérium obdržet nejvýše 5 bodů. 

 

Celkové hodnocení kvality nabídky se provádí následovně: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT: celkové hodnocení kvality nabídky 

Q1: hodnocení kvality prvního nabídnutého projektu 

C1: počet nabídnutých kompenzačních kreditů vycházejících z prvního projektu, jak je 

uvedeno v příloze I.B. („Ceník“) 

 

Poměr kvality a ceny se poté stanoví následovně: 

                                                 
3 Kvalita ovzduší, kvalita a množství vody, stav půdy, další znečišťující látky, biologická rozmanitost, kvalita 

pracovních míst, živobytí chudého obyvatelstva, přístup k dostupným a čistým energetickým službám, 

lidské zdroje a institucionální kapacity, kvantitativní zaměstnanost a tvorba příjmů, platební bilance 

a investice, transfer technologií a technologická soběstačnost. 
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Počet bodů obdržených na základě kritéria ceny [(Pm / Po) * maximální počet přidělovaných 

bodů] se přičte k počtu bodů získaných na základě hodnocení kvalitativních kritérií.  

 

Jako první se umístí nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. 

 

  


