VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Na veřejnou zakázku na dodávky s názvem

„Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace“
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)
zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení
dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“)
I.
ZADAVATEL A KONTAKTNÍ OSOBA

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:
Adresa profilu zadavatele:

„Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její
příspěvkové organizace“
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
OVZ/2018/0027
Z2018-022760
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:
Osoba zastupující zadavatele:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8 - Libeň
00063797
CZ00063797
g5ybpd2
Roman Petrus, starosta

Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za zadavatele ve věci veřejné zakázky
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci veřejné
zakázky (kontaktní osoba):
Adresa:
Kontaktní e-mail:
Telefon:

Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních
služeb
U Meteoru 6/147, 180 48, Praha 8 - Libeň
katerina.hrazankova@praha8.cz
222 805 657

Kontaktní osoba:
Veškeré žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám a případné další dotazy je
nezbytné směřovat na kontaktní osobu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

II.
ÚVODNÍ INFORMACE
1. Tato zadávací dokumentace, včetně přiložených dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Práva a povinnosti, či další podmínky v této zadávací dokumentaci neupravené a neuvedené se řídí
příslušnými ustanoveními ZZVZ.
2. Zadavatel provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení a zadává tuto
veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů, jejichž seznam je přílohou č. 1 této výzvy. Jednotliví
pověřující zadavatelé budou následně subjekty, které s vítězným účastníkem zadávacího řízení uzavřou
smlouvy o odběru plynu. Vyúčtování dodávek zemního plynu u všech odběrných míst bude prováděno
podle skutečně odebraného množství.
3. Oznámení o zahájení otevřené řízení bylo odesláno k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ. Tato zadávací
dokumentace je dostupná na adrese: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html.
III.
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku ve výši 9 500 000,-Kč bez DPH za 24 měsíců.
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli
vyplývající z plnění veřejné zakázky.
3. K zajištění splnění povinnosti účastníka není požadována jistota.
4. Zadávací lhůta ve smyslu § 40 ZZVZ není zadavatelem stanovena.
IV.
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zemního plynu (v režimu smlouvy o sdružených službách
dodávky zemního plynu) v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu včetně
služeb spojených s těmito dodávkami dle zvláštních právních předpisů v předpokládaném množství 8542
MWh/rok, tedy 17 084 MWh za uvedené období s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn
z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle
energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a
ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů.
CPV kód: 09123000-7 (název: Zemní plyn)
V.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění:
Zahájení plnění:
Doba poskytování plnění:

sídlo zadavatele a jím řízených organizací (viz Příloha č. 1 této výzvy)
předpokládané zahájení plnění 1. 1. 2019
smlouva na dobu určitou - 2 roky
(na období od 1. 1. 2019 od 6:00 hodin do 1. 1. 2021 do 6:00 hodin)

Zahájení plnění je závislé na ukončení zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný
termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

VI.
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1. Nabídkovou cenu účastník uvede na „Krycím listu nabídky“, který tvoří přílohu č. 2, této výzvy. Tato
nabídková cena je nabídkovou cenou předběžnou, neboť konečná nabídková cena vzejde z elektronické
aukce, kterou zadavatel využije jako prostředek k hodnocení nabídek.
2. Účastník navrhne svou počáteční nabídkovou cenu způsobem uvedeným v následující tabulce, kde uvede
ceny v Kč bez DPH:
jednotková cena bez DPH
v Kč/MWh
Maloodběr
Střední odběr

předpokládané množství
v MWh za 24 měsíců

celková nabídková cena
bez DPH za 24 měsíců

6 722,55
10 361,84

Celkem:
3. Cena účastníka uvedená v nabídce představuje vstupní hodnotu do elektronické aukce a zároveň
maximální přípustnou nabídkovou cenu účastníka, kterou nelze překročit.
4. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky včetně případných
technických nároků na změnu dodavatele.
5. Předpokládané stanovené množství MWh je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek v rámci veřejné
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo předpokládané stanovené množství MWh čerpat podle svých
potřeb, tj. neodebrat stanovené předpokládané množství nebo toto množství přečerpat, skutečné odběry se
tak mohou od předpokládaných odběrů lišit.
VII.
NÁVRH SMLOUVY
1. Součástí nabídky účastníka bude vlastní návrh smlouvy, podepsaný statutárním orgánem účastníka, do
které účastník uvede následující:
a. Identifikace dodavatele včetně údajů osob, oprávněných jednat při uzavírání smluv s jednotlivými
odběrateli.
b. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 2 roky, automatická prolongace se vylučuje.
c. Změna ceny je možná pouze při změně legislativy – např. při změně sazeb DPH.
d. Převod od současného dodavatele je bezplatný a provede jej dodavatel, k čemuž odběratel vyvine
potřebnou součinnost.
e. Cena fakturovaná odběrateli nepřesáhne cenu obvyklou, fakturovanou zákazníkovi s obdobným
objemem plnění v daném místě a čase.
f. Platby za poskytnuté dodávky budou provedeny v korunách českých na základě daňových dokladů
vystavených dodavatelem dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění
zdanitelného plnění se splatností 30 dnů. Frekvence vystavování daňových dokladů se připouští
s nejkratší dobou kalendářního měsíce, nikoliv častěji.
g. Daňové doklady musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
h. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu odběratele ve

prospěch účtu dodavatele.
Daňové doklady podléhají kontrole odběratele. Při zjištění chyby je odběratel oprávněn vrátit doklad
dodavateli a běží tak nová lhůta splatnosti.
j. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla veřejně přístupná, což nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují k tomuto bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek“.
k. Odběratel nenese odpovědnost za snížení předpokládaného objemu odběru.
l. V případě zániku odběrného místa je odběratel oprávněn smlouvu vypovědět ve výpovědní době v
délce 30 dnů.
m. Návrh smlouvy nesmí obsahovat smluvní pokuty vůči odběrateli.
Do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy vybraný dodavatel doloží zadavateli pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
odpovědnosti minimálně 10 mil. Kč za jednotlivé plnění. Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem k
uložené smluvní pokuty. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutou není
dotčen nárok odběratele na náhradu škody.
Pro uzavření smlouvy s vybraným účastníkem bude jednotlivými zadavateli využit podepsaný návrh
smlouvy, který vybraný účastník předloží jako součást své nabídky.
Po podání nabídky jsou změny v návrhu smlouvy ze strany dodavatele nepřípustné.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy, kromě částí, které byly formulovány v této
zadávací dokumentaci nebo jsou předmětem hodnocení, změna se v souladu s ustanovením § 100 odst. 1
ZZVZ, může týkat zejména rozsahu dodávek, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek,
vždy však v takovém rozsahu, aby změna neměnila celkovou povahu veřejné zakázky.
i.

2.

3.
4.
5.

VIII.
KVALIFIKACE
1. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace vymezené zadavatelem.
2. Dodavatel prokáže svou základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ, předložením dokumentů dle
ustanovení § 75 ZZVZ odst. 1.
3. Dodavatel prokáže svou profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ, zadavatel požaduje, aby
dodavatel předložil doklady dle ustanovení § 77 odst. 1 i odst. 2 ZZVZ, kdy zadavatel požaduje zejména
předložení odpovídajících oprávnění (licenci na obchod se zemním plynem) na prodej a dodávky
zemního plynu dle platných právních předpisů.
4. Prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 ZZVZ zadavatel požaduje předložením seznamu
minimálně 2 významných dodávek zemního plynu (z nichž každá byla poskytnuta pro odlišného
objednatele) poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením
jejich rozsahu, ceny, doby plnění a identifikace objednatele. Minimální rozsah každé z těchto významných
dodávek musí být min. 2000 MWh/rok.
5. Dodavatel může v nabídce nahradit předložení požadovaných dokladů česným prohlášením dle ustanovení
§ 86 odst. 2 ZZVZ, k čemuž je oprávněn využít přílohu č. 5 této výzvy – Čestné prohlášení dodavatele.
Dodavatel, který je právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu. Dodavatel, který
je fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Dodavatel může nahradit požadované
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si však vyžádá předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavření smlouvy od vybraného
dodavatele.
6. Zadavatel za účelem urychlení průběhu zadávacího řízení účastníkům doporučuje, aby již v nabídkách
předložili úředně ověřené kopie či originály dokladů k prokázání splnění kvalifikace.
7. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců od zahájení
zadávacího řízení.

IX.
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
1.
2.
3.
4.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.
Dodavatel může podat jen jednu nabídku.
Dodavatel v nabídce uvede, kterou část zakázky má v úmyslu plnit prostřednictvím poddodavatelů.
X.
STRUKTURA NABÍDKY

Zadavatel doporučuje, aby nabídka měla následující strukturu:
1. Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy, kde bude uveden název organizace, právní forma
podnikání, sídlo/místo podnikání, jméno a příjmení statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu a
osob zmocněných k dalšímu jednání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), bankovní spojení, jméno a příjmení
kontaktní osoby, kontaktní údaje - např. telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis oprávněné osoby);
2. Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené
v obsahu nacházejí;
3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, a to v tomto řazení:
 splnění základní způsobilosti,
 splnění profesní způsobilosti,
 splnění technické kvalifikace.
4. Podepsaný Návrh smlouvy.
5. Prohlášení o poddodavatelích.
6. Oprávněné osoby pro provedení aukce.

Účastník je povinen
do 10:00 hodin.

XI.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
doručit zadavateli svou nabídku nejpozději

do

14.

08.

2018

Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html.
Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál appletu
elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html.
XII.
OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel provede otevírání nabídek v souladu s ustanovením ZZVZ, s ohledem na skutečnost, že v zadávacím
řízení bude provedeno hodnocení nabídek prostřednictvím elektronické aukce, bude se otevírání obálek konat
bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

XIII.
HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, kdy tato bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky, což je jediné kritérium hodnocení. Účastníci
zadávají ceny ke dvěma cenovým položkám, a sice „Maloodběr plynu“ pro 6 722,55 MWh; a „Střední
odběr plynu“ pro 10 361,84 MWh, přičemž rozhodná je celková nabídková cena (tedy součet obou
cenových položek). Ceny účastník uvede v Kč a zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky, tedy veškeré neregulované složky ceny, které určuje dodavatel, neobsahují
pouze regulované složky ve výši stanovené ERÚ, daň ze zemního plynu a daň z přidané hodnoty v platné
výši.
2. Hodnocení nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 120 a § 121, ZZVZ, tedy formou elektronické
aukce.
3. Před zahájením elektronické aukce provede zadavatel posouzení splnění kvalifikace a předběžné
posouzení a hodnocení nabídek, o čemž pořídí zprávu.
4. Elektronická aukce proběhne v souladu s ustanovením § 121 ZZVZ.
5. Elektronická aukce bude administrována prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Aukční síň bude
dostupná na adrese: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html.
6. Povinností účastníka, který se bude účastnit elektronické aukce je provést registraci v tomto systému
a seznámit se s jeho funkcionalitou prostřednictvím manuálů (uživatelská příručka a manuálu appletu
elektronického podpisu).
7. Účastník je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce, provést ověření technických prostředků a
připojení a seznámit se s ovládáním v demo verzi elektronické aukci, která bude zpřístupněna od okamžiku
odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci.
8. Výzva do elektronické aukce bude účastníkům zaslána elektronickými prostředky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Informace o průběhu elektronické aukce dle § 120 a § 121 ZZVZ budou
dále účastníkům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty ve výzvě
k účasti v elektronické aukci. Vymezené podmínky jsou pro účastníky závazné.
9. Vstupní aukční hodnotou účastníka v elektronické aukci bude nabídková cena uvedená v krycím listu
nabídky zpracovaná dle této výzvy.
10. Minimální rozdíl pro jednotlivá podání bude odpovídat min. 1,-Kč za 1 MWh u jednotlivé položky, kdy
se tento rozdíl promítne odpovídajícím rozdílem na nabídkové ceně za dobu plnění veřejné zakázky vůči
hodnotě původní nabídkové ceny.
11. V průběhu aukce bude účastník seznámen vždy se svou aktuální nabídkou a s nejnižší aktuální nabídkou.
12. Plánovaná doba trvání aukce je 60 minut s tím, že pokud v poslední 1 minutě trvání aukce podá soutěžící
účastník nabídku nižší než doposud nejnižší nabídková cena, bude soutěžní kolo prodlouženo o 2 minuty,
zadavatel si vyhrazuje právo omezit počet prodloužení. V případě, že žádný z účastníků v poslední minutě
nesníží minimální nabídkovou cenu, aukce bude ukončena. Elektronická aukce bude ukončena nejpozději
120 minut po jejím zahájení.
13. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pro účast v elektronické aukci bude mimo jiné nutné, aby účastník
užíval zaručený elektronický podpis dle platných právních předpisů, přičemž bude kontrolována platnost
použitého kvalifikovaného certifikátu a ověřeno, zda byl použitý certifikát vydán akreditovanou
certifikační autoritou v ČR. V případě použití zahraniční certifikační autority je nutné, aby účastník
předem organizátora aukce o tomto informoval. Pro účast v elektronické aukci bude dále vyžadováno
stabilní a rychlé připojení k internetu.
14. Po ukončení elektronické aukce posoudí hodnotící komise nabídkové ceny.

XIV.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to zejména v případě, bude-li nabídková cena
účastníků za 1 MWh zemního plynu vyšší, než cena zemního plynu za 1 MWh na Českomoravské
komoditní burze Kladno ke dni konání elektronické aukce. V takovém případě by se na straně zadavatele
jednalo o významný ekonomický důvod pro zrušení zadávacího řízení.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění zadávací dokumentace v souladu se zákonem a na změnu či
doplnění zadávacích podmínek.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem.
4. Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany účastníka nebo
uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z tohoto
řízení.
5. Nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebo vyloučených účastníků nebudou
vráceny.
6. Účastníci jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.
Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v
průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci
transparentnosti řízení na internetu, či na svých webových stránkách. Těmito informacemi jsou: název
účastníka, IČ účastníka, nabídková cena účastníka, termín dodání podle nabídky, číslo uzavřené smlouvy,
název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.
8. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné
zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu
zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.
9. Podáním nabídky účastník souhlasí se všemi požadavky a podmínkami uvedenými v této zadávací
dokumentaci a přijímá je.
V Praze dne 12. 7. 2018
„podepsáno elektronicky“
……………………………………
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela
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