VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ
NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO
ROZSAHU (dále jen „Výzva“)
ve smyslu § 27 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, při kterém zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění
těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.

Zakázka malého rozsahu na dodávku služeb:

„DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO
DOMU KRNOV NA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021“
Zadavatel veřejné zakázky

MĚSTO KRNOV
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupenou ve věcech zadávání této zakázky panem Ing. Tomášem Hradilem,
starostou města

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:
Bc. Blanka Krištofíková, pověřena výkonem pravomocí vedoucí odboru správy majetku
a Ing. Vlastislav Mikoška, referent odboru správy majetku

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

I.

Zadavatel:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Tel./fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Ing. Tomáš Hradil, starosta
00296139
CZ00296139, je plátcem DPH
554 697 111, 554 610 418
KB, a.s., expozitura Krnov
728771/0100
https://zakazky.krnov.cz

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Vlastislav Mikoška, referent odboru správy majetku
tel. 554 697 466, vmikoska@mukrnov.cz
Bc. Blanka Krištofíková, pověřená výkonem pravomocí vedoucí
odboru správy majetku
tel. 554 697 410, bkristofikova@mukrnov.cz

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘÍLOHY

II.

II. 1. Název veřejné zakázky
„DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV“
II. 2. Přílohy
č. 1
č. 2

Vzor titulního listu nabídky
Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodávka elektřiny pro objekt Obchodního domu Krnov na adrese Hlavní náměstí 2001/43, Krnov na
období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
IV.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení:
Ukončení:
V.

1. 1. 2021
31. 12. 2021
MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění: budova obchodního domu Hlavní náměstí 2001/43, 794 01 Krnov
VI.

ZADÁVACÍ KRITÉRIA, TECHNICKÉ PODMÍNKY

EAN:
Adresa:
Odběrné místo:
Sazba:
Hodnota jističe:
Roční spotřeba:

859182400510651728
Hlavní náměstí 2001/43, Krnov
(u ČEZ Distribuce adresa vedena jako Zámecké náměstí 2068/4,
Krnov)
8110836083
C03d, TDD1,
3x 400A
280 MWh

VII.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

a) Základní kvalifikační předpoklady dodavatele se prokazují:
-není požadováno prokázání.
b) Profesní kvalifikační předpoklady se prokazují:
-výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
-předložení platné kopie rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektřinou dle
Energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v
energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
c) Technické kvalifikační předpoklady se prokazují:
-není požadováno prokázání.
d) Ekonomická a finanční způsobilost se prokazuje:
-není požadováno prokázání.
VIII.

PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ

Uchazeč předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn
originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90-tikalendářních dnů.
IX.

JISTOTA

Nepožaduje se.
X. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavateli (dále
zákazník) a uchazečem. Uchazeč (dále dodavatel) je povinen zapracovat do předkládaného návrhu
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie níže uvedené platební a obchodní
podmínky:
a) Základní informace o dodavateli;
b) registrační číslo subjektu dle vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění;
c) jména a kontakty pověřených osob uchazeče (dodavatele);
d) smlouva bez možnosti automatického prodloužení;
e) na zadavatele se nevztahují sankce za nedodržení množství odběru elektrické energie, toleranční
odchylka -100%/+100% ACQ, dodavatel přebírá úplnou, zodpovědnost za odchylku v množství
odběru elektrické energie, skutečné množství odebrané elektřiny se nebude vyhodnocovat ve smyslu
jakýchkoliv dalších poplatků a sankcí;
f) pokud dojde k přerušení dodávky elektřiny (odpojení odběrného místa od distribuční sítě
zaplombováním elektroměru na určitou dobu, aniž dojde k ukončení smluvního vztahu mezi
zákazníkem a dodavatelem) z důvodu nezaplacení tří po sobě jdoucích fakturovaných částek (ne
zálohových plateb) a zákazník nepožádá o obnovení dodávky elektrické energie a fakturovanou
částku neuhradí, dojde ve lhůtě 60 dnů od data přerušení dodávky elektřiny k ukončení platnosti
smlouvy;
g) kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit:
- dojde-li k oprávněnému ukončení připojení k distribuční soustavě ze strany příslušného PDS;

- je-li zahájeno insolvenční řízení k vydání rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany;
h) zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany
dodavatele vyplývajících ze smlouvy. Za podstatné porušení povinností ze strany dodavatele se
považuje bezdůvodné ukončení dodávky elektřiny a bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění
distribučních služeb;
i) definice vyšší moci
- za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dodávku elektrické energie, které nejsou závislé
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit (jedná se např. o válku, živelné
pohromy apod.);
- pokud se dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatelů stane nemožnou v důsledku vzniku
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění;
- pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od
smlouvy, účinnost odstoupení nastává dnem prokazatelného doručení druhé straně;
j) obchodní podmínky jsou závazné a neměnné pro obě strany po celou dobu trvání smluvního
vztahu.
X.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

a) cenu za sdružené služby dodávky elektřiny bude zadavatel dodavateli hradit měsíčně na základě
písemného vyúčtování (dále jen „Faktura“). Zálohové platby nebudou dodavatelem požadovány.
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
Podkladem pro fakturaci jsou naměřená množství dodané elektřiny předložená dodavateli ze strany
provozovatele distribuční soustavy (PDS) nebo jiný způsob určení odběru ve smyslu všeobecně
závazných právních předpisů.
b) v případě uplatnění reklamace faktury zákazníkem nezaniká jeho povinnost uhradit fakturu ve
lhůtě splatnosti;
c) podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny, se nepřipouští;
d) platební a fakturační podmínky jsou závazné a neměnné pro obě strany po celou dobu trvání
smluvního vztahu.
XI.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Pokud bude dodavatel požadovat dodatečné informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace,
zašle své dotazy prostřednictvím elektronického systému E-ZAK.
Odpovědi budou do 3 dnů zveřejněny v elektronickém systému E-ZAK.
XII.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka místa plnění není nezbytná pro plnění veřejné zakázky či
zpracování nabídky, nebude prohlídka místa plnění umožněna.
XIII.

LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK
a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému na adrese
https://zakazky.krnov.cz.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 11. 2020 v 10:00 hodin.
Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém
jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka.
Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, bude podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče a to způsobem podle výpisu z Obchodního rejstříku nebo fyzickou osobou
uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněná osoba, musí být plná moc součástí nabídky.
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče bude umístěn:
- na formuláři krycího listu;
- na veškerých prohlášení uchazeče;
- na návrhu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.
a) Obsahové členění nabídky
1. Identifikační údaje a návrhy uchazeče;
2. plná moc pro zmocněnou osobu jednat jménem či za uchazeče;
b) Kvalifikace uchazeče
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán;
2. platná kopie rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektrickou energií dle energetického
zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění a vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 426/2005
Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění
pozdějších předpisů;
c) Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie ze síti NN s uvedením
nabídkové ceny, včetně platných předsmluvních informací a všeobecných obchodních podmínek.
XIV.

KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny za 1 kWh, která bude uvedena v Kč bez
DPH.
XV.

DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK
proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.
XVI.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta, je doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je stanovena v rozsahu 90 dnů
od skončení lhůty pro podání nabídek, zadávací lhůta končí dnem podpisu smlouvy.
XVII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
- Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky i bez udání důvodu a právo
nepřijmout žádnou nabídku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku zadávacího řízení a případné
oznámení o vyřazení nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v elektronickém
systému E-ZAK.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení
dodavatele
z další účasti v tomto zadávacím řízení.

Ing. Miroslav Binar
místostarosta

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Ing. Vlastislav Mikoška
referent odboru správy majetku

Bc. Blanka Krištofíková
pověřena výkonem pravomocí
vedoucí odboru správy majetku

