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VÝZVA k podání nabídky
na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě § 25 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald
a jeho příspěvkové organizace
Centrální zadavatel:
Město Petřvald
se sídlem
zastoupená:
IČ:

Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Jarmila Skálová, starostka
00297593

Kontaktní osoba zadavatele:
Jméno, příjmení:
Tel.:
E-mail:

Marcela Šopová
+420 596 542 915
sopova@petrvald-mesto.cz

Zadavatel se nechává dle § 151 Zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„ZVZ“) při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
tel.:
e-mail:
www:

ENSYTRA s.r.o.
nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice
28582136
CZ28582136
Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti
+420 606 777 960
grohar@ensytra.cz
www.ensytra.cz

kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

Bc. Pavlína Nováková
+ 420 606 721 666
novakova@ensytra.cz
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Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ).
Centrální zadavatel (dále jen „zadavatel“) realizuje formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ
veřejnou zakázku na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Tento zákazník bude následně
s vybraným dodavatelem uzavírat, za podmínek vzešlých z této veřejné zakázky, smlouvy o sdružených službách
dodávky elektrické energie.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným zákonem.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je souhrnem požadavků zadavatele
a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů. Uchazeč se tak
musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných
obecně závazných norem.
Jsou-li zadávací podmínky uchazeči nejasné nebo potřebuje-li uchazeč doplňující informace, může zadavateli
doručit žádost o dodatečné informace ve smyslu § 49 zákona.
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované zadavatelem v textové části ZD. Uchazeč je
povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které
nebudou splňovat požadavky stanovené v ZD, budou v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona ze zadávacího
řízení vyloučeny.

2
2.1

2.2

Předmět, doba a místo plnění
Předmětem veřejné zakázky je:
2.1.1

fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen
zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

2.1.2

přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v
platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o
Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a
provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,

2.1.3

zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových
služeb,

2.1.4

zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektřiny.

Místo plnění: Město Petřvald.
Odběrná místa v celkovém počtu 68 a v celkovém množství 776, 982 MWh/rok, uvedená v Příloze č. 1,
v plánovaném množství pro období dodávky:

od: 01. 01. 2015

2.3

do: 31. 12. 2016

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle §47 ZVZ:

2

CPV:

ve výši: 1 553, 964 MWh

09310000-5 - Elektrická energie
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Kritérium pro hodnocení nabídky

Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria nejnižší nabídková cena.
Zadavatel se rozhodl, že provede vyhodnocení nabídky v souladu s §96 a §97 ZVZ - formou elektronické aukce.
3.1

Podmínky a rozsah elektronické aukce

Veškeré informace k účasti v elektronické aukci podle § 96 ZVZ nalezne dodavatel v systémovém dokumentu
zadavatele - pravidlech pro e-aukce (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Dodržení podmínek v příloze jsou
pro dodavatele závazné.
Průběh elektronické aukce proběhne v souladu s § 97 ZVZ.
Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na kontaktní
e-mailovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce.
Informace o průběhu elektronické aukce budou dále dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv.
předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu dle bodu 4.1.3. této
zadávací dokumentace v tzv. výzvě k účasti v e-aukci.
Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 20 minut s tím, že pokud v posledních 2 minutách soutěžního kola dojde
k vylepšení nabídky, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy o 2 minuty. V případě, že žádný z uchazečů
v posledních 2 minutách nabídku nevylepší, aukce bude automaticky ukončena. Maximální délka e-aukce je 40
minut.
Minimální rozdíl pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 4 Kč vůči hodnotě
vlastní nabídkové ceny.

4

Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel následujícím způsobem:
4.1

Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle § 53 ZVZ, a to formou čestného prohlášení.
Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách, může prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona o veřejných
zakázkách výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek.

4.2

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle § 54 ZVZ, a to formou čestného prohlášení.
Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách, může prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) až d) zákona o veřejných zakázkách
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty pro
podání nabídek.

4.3

Veřejný zadavatel požaduje také čestné prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c).

4.4

Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel dále prokáže v souladu s § 56 odst. 1 písm. a)
zákona tím, že ve své nabídce doloží seznam min. tří významných dodávek elektřiny v posledních třech
letech s objemem každé dodávky v hodnotě nad 700 MWh za rok. Přílohou tohoto seznamu musí být:
•
•
•

osvědčení s uvedením objemu zakázky vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli,
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
3
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Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením §57 ZVZ.
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě
podpisu jinou osobou postačí, aby byla prostá kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč
prokazuje splnění kvalifikace. Na vyžádání zadavatele musí být uchazeč schopen doložit originál nebo úředně
ověřenou kopii onoho zmocnění.

5

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH společně pro všechna odběrná místa – k vyplnění slouží
příloha č. 3 této zadávací dokumentace.
Pro odběry ze sítě NN bude nabídková cena za jednotku v Kč/MWh na dodávku elektrické energie zpracovaná
zvlášť pro VT a zvlášť pro NT.
Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky v
místě plnění.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za plánované množství bude předmětem tzv. předběžného hodnocení.
S jednotkovými cenami uvedenými v nabídce půjde dodavatel jako s výchozí nabídkou do e-aukce a tyto vloží do
elektronického nástroje elektronické aukce, jež bude provedena v souladu s článkem 3.1 a přílohou č. 3 této
zadávací dokumentace.
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Požadavky zadavatele pro jednotné zpracování nabídky

Náležitosti nabídky, které budou seřazeny v následujícím pořadí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

krycí list nabídky, vč. identifikačních údajů o uchazeči,
obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek, podepsaný uchazečem,
doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ,
doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ,
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c)
ZVZ,
doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle č. 3.4 této zadávací
dokumentace,
čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c),
čestné prohlášení požadované zadavatelem v bodě 8.2 této zadávací dokumentace,
podepsaný návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie,
vyplněná tabulka pro zadání nabídkové ceny – viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace,
další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc).

Krycí list nabídky, obsah nabídky, čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou
jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit
minimálně prostou kopii podepsané plné moci k zastupování uchazeče. Na vyžádání zadavatele musí být
uchazeč schopen doložit originál nebo úředně ověřenou kopii onoho zmocnění.






Nabídky pro hodnocení se mohou podávat pouze v listinné podobě.
V případě, že dodavatel v nabídce doloží dokumenty podepsané jinou osobou, než osobou uvedenou v
platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu
(např. plnou moc)
Varianty nabídky se nepřipouštějí.
Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.
4
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7

Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením „ORIGINÁL" ve stanoveném
uspořádání dle článku 6 této zadávací dokumentace.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo
možné žádný list z nabídky vyjmout. V případě kroužkové vazby bude dále zabezpečena proti
nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě, nebo nálepkami opatřenými podpisem, příp.
razítkem dodavatele. Všechny listy nabídky budou očíslovány průběžnou řadou počínaje číslem 1.

Způsob a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 10:00 hodin. Nabídky, které budou doručeny po skončení
této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty do předběžného hodnocení.
Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu
Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Obálka
bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT - veřejná zakázka Sdružené služby dodávky elektřiny pro město
Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.







Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky.
Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v případě
potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce plnou moc či jiný platný pověřovací
dokument.
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky.

Termín pro otevírání obálek a předběžné hodnocení nabídek je stanoven na 10.11.2014 v 10:05 hodin v sídle
zadavatele. Zadavatel se rozhodl použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci.
V souladu s §71 odst. 7 ZVZ se otevírání obálek s nabídkami koná bez přítomnosti uchazečů.

8

Obchodní a další podmínky

Dodavatel je povinen zapracovat do návrhu smlouvy níže uvedené platební a obchodní podmínky zadavatele
a dále uvést zejména níže uvedené:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Základní informace o dodavateli.
Registrační číslo subjektu dle vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění.
Jména a kontakty pověřených zástupců smluvních stran.
Na odběratele se nevztahují sankce za nedodržení množství odběru elektrické energie.
Dodavatel přebírá úplnou zodpovědnost za odchylku. Nebude se vyhodnocovat skutečně odebrané
množství elektrické energie ve smyslu jakýchkoliv dalších poplatků, nebo sankcí.
Z důvodu provozních potřeb může zadavatel v průběhu smluvního období počet měřících nebo
odběrných míst změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel i
pro tyto případy zadavateli garantuje stejnou hodnotu nabídnutého koeficientu pro postupný nákup a
neprodleně po oznámení zadavatelem o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku elektrické
energie za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky.
V případech zrušení odběrného místa u odběratele, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k
odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je odběratel
oprávněn ukončit smluvní vztah s vybraným dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do
30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční
kompenzaci.
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8.1

Platební podmínky

Pro odběry připojené z hladiny NN
Frekvence úhrady zálohových plateb i zúčtovací období u jednotlivých odběrných míst je uvedeno v příloze č. 1
této zadávací dokumentace. Výše zálohové platby bude stanovena na 80% předpokládané měsíční platby.
Doplatek ceny bude zaplacen na základě konečného vyúčtování (faktury), ve kterém budou zúčtovány řádně
zaplacené zálohy a který je dodavatel povinen vystavit zadavateli vždy nejpozději do 21. kalendářního dne
měsíce následujícího po skončení dodávky.
Faktura je splatná 21 kalendářních dní ode dne jejího vystavení.
Faktura, resp. zálohová faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z
přidané hodnoty. V tomto daňovém dokladu bude provedeno vyúčtování zaplacených záloh.
8.2

Další podmínky

Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou bez možnosti automatické prolongace.
Smluvní strany se zavazují respektovat zmocnění zadavatele pro jednání o změnách v rozsahu odběrných míst.
Zmocněná osoba bude uvedena v jednotlivých smlouvách s vybraným dodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje, že část předmětu plnění veřejné zakázky – uvedena pod bodem 2.1.2 této zadávací
dokumentace - nesmí být plněna subdodavatelem. Tuto skutečnost dodavatel v nabídce doloží svým čestným
prohlášením, čímž potvrdí fakt, že je subjektem zúčtování odchylek s Operátorem trhu.

9

Práva zadavatele

9.1

Pokud se bez viny zadavatele nepodaří uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické
energie ani s jedním z dodavatelů, jehož nabídka se umístila na prvém až třetím pořadí, bude zadávací
řízení zrušeno.

9.2

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.

9.3

Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí.

9.4

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky, a to
písemně a shodně všem uchazečům, kteří si vyžádají zadávací dokumentaci.

9.5

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci
lhůty pro podávání nabídek.

9.6

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči předložení originálů listin prokazujících
splnění kvalifikačních předpokladů.

10 Seznam příloh
Příloha č. 1: Seznam odběrných míst
Příloha č. 2: Tabulka pro zadání nabídkové ceny
Příloha č. 3: Pravidla pro e-aukci
V Petřvaldě dne ……………………………

............................................................
Jarmila Skálová, starostka města
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