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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato „Zadávací dokumentace“ (dále jen: „ZD“) byla vypracována jako podklad pro
zpracování a podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle ustanovení § 44
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pozdějších předpisů, (dále
jen: „zákon“) včetně jeho prováděcích předpisů. Práva, povinnosti či podmínky v této
dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.
1.1. POJMY A ZKRATKY
ZD vyuţívá tyto pojmy definované zákonem a pro účely tohoto dokumentu se rozumí:
veřejnou zakázkou= je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním
či více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či sluţeb. Veřejná
zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle zákona, musí být realizována na základě
písemné smlouvy
dodavatelem= fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboţí nebo poskytuje sluţby,
pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo
zahraniční dodavatel
identifikačními údaji= obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení,
místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
pokud jde o fyzickou osobu
kvalifikací dodavatele= způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky
subdodavatelem= osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva
uchazečem= dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení
zadáním= rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s
vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení
zadávacími podmínkami= veškeré poţadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení
předmětu veřejné zakázky
zadáváním= závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehoţ
účelem je zadání veřejné zakázky, a to aţ do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího
řízení
profilem zadavatele= elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto
zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který
umoţňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehoţ internetová adresa je uveřejněna ve
Věstníku veřejných zakázek
centrální zadavatel= je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, spočívající
v tom, ţe provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky či sluţby na účet
jiných zadavatelů.
Pouţité ekvivalentní pojmy a zkratky:
Veřejná zakázka je ekvivalentním pojmem pro předmět smlouvy. Zadavatel veřejné zakázky
je ekvivalentním pojmem pro objednatele či zákazníka. Uchazeč je ekvivalentním pojmem
pro dodavatele.
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ZD vyuţívá tyto zkratky:
ČR= Česká republika
ZD= zadávací dokumentace
FÚ= finanční úřad
OSSZ= okresní správa sociálního zabezpečení
CPV= slovník pro klasifikaci zboţí, sluţeb a stavebních prací (Common Procurement
Vocabulary)
NN= nízké napětí
VN= vysoké napětí
MO= pásmo odběru maloodběr
VO= pásmo odběru velkoodběr
OM= odběrné místo
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1.2. VŠEOBECNĚ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
1.2.1. ZD obsahuje poţadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídkové ceny a
nabídky, obchodní podmínky, způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kriterií, poţadavky
na způsob prokázání splnění kvalifikace uchazečů a další podmínky, poţadavky a vyhrazená
práva zadavatele, které jsou pro uchazeče závazné.
1.2.2. Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v ZD a údaji uvedenými ve zveřejnění o
zahájení zadávacího řízení platí údaje ve zveřejnění zahájení zadávacího řízení ve Věstníku
veřejných zakázek.
1.2.3. Při nesouladu uvedení údajů celkové nabídkové ceny nebo dalších uvedených údajů na
Krycím listu s údaji uvedenými v různých částech nabídky se pro posouzení a hodnocení
nabídky pouţijí údaje uvedené v prioritě následně uvedeného pořadí:
1.údaje uvedené v návrhu smlouvy
2.údaje uvedené na Krycím listu nabídky
3.údaje uvedené v dalších částech nabídky.
1.2.4. ZD obsahuje a zájemcům bude na profilu zadavatele poskytnuto:
-Tato průvodní textová část zadávací dokumentace včetně všech příloh
-Kopie uzavřené smlouvy o Centrálním zadávání vztahující se k této VZ
-Odběrový diagram elektrické energie Zimní stadion Kutná Hora
1.3. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SPOLUFINANCOVANÁ DOTACÍ
Tato veřejná zakázka není spolufinancovaná ţádnými dotačními prostředky.
1.4. CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ
1.4.1. Centrální zadavatel-Město Kutná Hora realizuje formou otevřeného řízení dle § 27
zákona veřejnou zakázku na uzavření smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny a
dále na uzavření smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky zemního plynu, a to v rámci tzv.
centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona s tím, ţe centrální zadavatel ve smyslu § 3
odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet
pověřujících zadavatelů (i na účet svůj), jejíchţ seznam je Přílohou č. 1 této zadávací
dokumentace. Jednotliví pověřující zadavatelé jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými
centrálním zadavatelem a obchodními společnostmi s podílem vlastnictví centrálního
zadavatele a jsou tzv. zákazníky ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) bod 17 a písm. b) bod 26
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích (energetický zákon), v platném znění. Tito zákazníci (včetně Města Kutná Hora)
budou následně s vybraným dodavatelem uzavírat, za podmínek vzešlých z této veřejné
zakázky, smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektrické energie a smlouvy o sdruţených
sluţbách dodávky zemního plynu.
1.4.2. Smluvní strany centralizovaného zadávání
Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora IČ:00236195
(dále: „Centrální zadavatel“)
na straně jedné
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Mateřské školy Kutná Hora, příspěvková organizace
se sídlem Benešova 149/1, 284 01 Kutná Hora IČ: 71002103
(dále: „Pověřující zadavatel č.1“)
Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace
se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora IČ: 71001131
(dále: „Pověřující zadavatel č.2“)
Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, příspěvková organizace
se sídlem Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora IČ: 71002090
(dále: „Pověřující zadavatel č.3“)
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, příspěvková organizace
se sídlem Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora IČ: 70877564
(dále: „Pověřující zadavatel č.4“)
Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, příspěvková organizace
se sídlem Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora-Ţiţkov IČ: 70877572
(dále: „Pověřující zadavatel č.5“)
Školní jídelny Kutná Hora, příspěvková organizace
se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora IČ: 71000615
(dále: „Pověřující zadavatel č.6“)
Technické sluţby Kutná Hora, spol. s r.o.
se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov IČ: 49549511
(dále: „Pověřující zadavatel č.7“)
Tělovýchovná jednota Sparta Kutná Hora
se sídlem Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora – Karlov IČ: 14801663
(dále: „Pověřující zadavatel č.8“)

dále společně také „Pověřující zadavatelé“ na straně druhé
uzavřely dne 27.6.2012 v souladu s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ust. § 3 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o centralizovaném
zadávání (dále „Smlouva o CZ“).
1.4.3. Předmětem Smlouvy o CZ je úprava práv a povinností Centrálního zadavatele a
Pověřujících zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s realizací systému
centralizovaného zadávání.
1.4.4. Centrální zadavatel bude provádět ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona svým
jménem, na účet svůj a všech Pověřujících zadavatelů zadávací řízení k VZ, jejíţ předmět je
vymezen v čl. II. odst. 2 Smlouvy o CZ.
1.4.5. Centrální zadavatel bude pořizovat v rámci centralizovaného zadávání této VZ podle
§ 3 odstavce 1 zákona dodávky či sluţby i pro sebe.
1.4.6. Přehled identifikačních a kontaktních údajů účastníků Smlouvy CZ je součástí této ZD
jako Příloha č.1 s názvem:
„Přehled účastníků smlouvy centralizovaného zadávání“
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1.5. ROZDĚLENÍ VZ NA ČÁSTI
1.5.1. Veřejná zakázka zadávaná v systému centralizovaného zadávání je v souladu s
ustanovením § 98 odst. 1 zákona rozdělena na dvě části, tj.
1. část VZ: zajištění sdruţených sluţeb dodávek elektrické energie (dále i: „VZ 1 ELEKTŘINA“ nebo „ VZ 1“) a
2. část VZ: zajištění sdruţených sluţeb dodávek zemního plynu (dále i: „VZ 2 -PLYN“ nebo
„ VZ 2“)
(dále: „části VZ“).
1.5.2. Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku samostatně na kaţdou část VZ, tedy
samostatně na část VZ 1 –ELEKTŘINA nebo na část VZ 2 –PLYN nebo na obě části.
Pokud není v ZD výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení týkající se VZ pro obě její části
přiměřeně.
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Základní identifikace zadavatele
Město Kutná Hora
§ 2, odst. (2), písm. c)
801-Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název veřejného zadavatele:
Vymezení zadavatele dle zákona:
Právní forma:

Základní územní jednotka
3205 Kutná Hora, CZ0205
533955-Kutná Hora

Okres, CZ-NUTS:
Obec ZÚJ:

Sídlo, bankovní spojení
Adresa sídla zadavatele:
IČ, DIČ:
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Číslo účtu, banka:

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195, CZ00236195
RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta města
27-444212389/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Kutná Hora

Kontaktní osoba zadavatele, profil zadavatele
Jméno a příjmení-pracovní pozice:
Organizace, adresa sídla:
Telefon, fax:
E-mail:
ID datové schránky:
Adresa profilu zadavatele:

Ing. Josef Bárta, odbor regionálního rozvoje a územního plánování
MÚ Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
+420 327 710 218
+420 327 710 106
barta@mu.kutnahora.cz
b65bfx3
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195

Adresa pro doručování nabídek a další korespondence:
Městský úřad Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
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2.2. DORUČOVÁNÍ OSTATNÍ KORESPONDENCE
V souladu s ustanovením § 148, odst.(2) zákona zadavatel či jeho pověřená osoba ke
komunikaci se zájemci či uchazeči bude i vyuţívat elektronické prostředky ve formě zpráv
doručených do datové schránky dodavatele nebo prostřednictvím elektronické pošty (emailových zpráv opatřených zaručeným elektronickým podpisem), pokud to povaha a rozsah
dokumentů bude umoţňovat. Dodavatel je povinen, pokud tyto prostředky má zřízeny, tyto
udrţovat v provozuschopném stavu a zabezpečit bezproblémový a včasný příjem a zpracování
těchto zpráv adresovaných dodavateli. V opačném případě zadavatel nemůţe ručit za újmu
způsobenou dodavateli z těchto příčin a v těchto případech.
Pokud dodavatel-zájemce ke korespondenci vyuţije datovou schránku zadavatele či jeho
pověřené osoby, v záhlaví takovéto doručované zprávy musí být dodavatelem uvedeny
identifikační údaje této VZ (minimálně název VZ) název dodavatele a jméno jeho kontaktní
osoby pro další jednání v průběhu zadávacího řízení.
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2.3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část VZ 1 –ELEKTŘINA
2.3.1. Předmětem části VZ 1 –ELEKTŘINA je realizace dodávek silové elektrické energie v
reţimu Smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektrické energie (dále: „Smlouva o
SSDEE“) do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od
1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy
včetně 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.
2.3.1.1. Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné
zakázky, tj. pro 199 odběrných míst uvedených v Příloze č. 2.1. této ZD s názvem: „Seznam
odběrných míst elektřiny Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů“ je v
plánovaném celkovém mnoţství 7080 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny VN v rámci veřejné zakázky, tj.
pro 1 odběrné místo uvedené v Příloze č. 2.1. této ZD s názvem: „Seznam odběrných míst
elektřiny Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů“ (Pobřeţní 194, číslo OM:
1883849-Zimní stadion Kutná Hora) je v plánovaném celkovém mnoţství 820 MWh za
období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
2.3.1.2. Předmětem plnění části VZ 1 –ELEKTŘINA je zajištění distribuce elektřiny a
zajištění systémových sluţeb dle Smlouvy o SSDEE.
2.3.1.3. Předpokládaný odběr elektrické energie v jednotlivých obdobích a dle odběrných
míst Pověřujících zadavatelů a Centrálního zadavatele-konečných zákazníků (zákazníků) je
uveden v Příloze č. 2.1. této ZD s názvem: „Seznam odběrných míst elektřiny Centrálního
zadavatele a Pověřujících zadavatelů“. Odběr elektrické energie pro následující smluvně
uzavírané období je odhadnut na základě spotřeby uplynulých 12 ti měsíců od června 2012
zpět.
2.3.1.4. Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné mnoţství elektrické energie odebrané
ve smluvním období nijak limitováno. Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního období
rušit stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené
odběry či za odběry v menším neţ plánovaném mnoţství poţadovat ţádnou kompenzaci. Pro
nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku elektrické energie a sdruţených
sluţeb dodávky elektrické energie za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky a
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota části VZ 1 je 9 300 000 Kč bez DPH.
2.3.1.5. Zařazení předmětu dle klasifikace zboţí, sluţeb a stavebních prací dle § 47 zákona v
klasifikaci CPV se zejména jedná o následující:
09310000-5

Elektrická energie
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Část VZ 2 –PLYN
2.3.2. Předmětem části VZ 2 –PLYN je realizace dodávek zemního plynu (dále i: „plynu“) v
reţimu Smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky zemního plynu (dále: „Smlouva o SSDZP“)
do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2014 včetně zajištění přepravy plynu, distribuce plynu a sluţby strukturování,
kterou se rozumí zabezpečení pokrytí sezónního charakteru dodávek na základě potřeb
zadavatele.
2.3.2.1. Dodavatel je povinen dodávat plyn v souladu s právními předpisy a technickými
normami, zejména v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) a technickou normou ČSN EN ISO 13686. Dodavatel nese odpovědnost za odchylku
ve smyslu ust. § 26 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
2.3.2.2. Celkový předpokládaný odběr plynu v pásmo MO v rámci veřejné zakázky, tj. pro 44
odběrných míst uvedených v Příloze č. 2.2. této ZD s názvem: „Seznam odběrných míst
plynu Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů“ je v plánovaném celkovém
mnoţství 8730 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Celkový předpokládaný odběr plynu v pásmo VO v rámci veřejné zakázky, tj. pro 5
odběrných míst uvedených v Příloze č. 2.2. této ZD s názvem: „Seznam odběrných míst
plynu Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů“ je v plánovaném celkovém
mnoţství 9350 MWh za období od 1.1.2013 do 31.12.2014.
2.3.2.3. Předmětem plnění části VZ 2 –PLYN je zajištění distribuce plynu a zajištění
systémových sluţeb dle Smlouvy o SSDZP.
2.3.2.4. Předpokládaný odběr plynu v jednotlivých obdobích a dle odběrných míst
Pověřujících zadavatelů a Centrálního zadavatele-konečných zákazníků (zákazníků) je uveden
v Příloze č. 2.2. této ZD s názvem: „Seznam odběrných míst plynu Centrálního zadavatele a
Pověřujících zadavatelů“. Odběr plynu pro následující smluvně uzavírané období je odhadnut
na základě spotřeby uplynulých 12 ti měsíců od června 2012 zpět.
2.3.2.5. Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné mnoţství plynu odebraného ve
smluvním období nijak limitováno. Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního období rušit
stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené
odběry či za odběry v menším neţ plánovaném mnoţství poţadovat ţádnou kompenzaci. Pro
nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku plynu a sdruţených sluţeb dodávky
plynu za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky a v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota části VZ 2 je 12 800 000 Kč bez DPH.
2.3.2.6. Zařazení předmětu dle klasifikace zboţí, sluţeb a stavebních prací dle § 47 zákona v
klasifikaci CPV se zejména jedná o následující:
09123000-7

Zemní plyn
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2.4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění předmětu VZ:

Okres, stát:
Kód dle CZ-NUTS:
Termín plnění obou částí VZ:

Místem plnění předmětu VZ je město Kutná Hora s konkrétními místy plnění
dle OM uvedených pro část VZ 1-ELEKTŘINA v Příloze č. 2.1. této ZD
s názvem: „Seznam odběrných míst elektřiny Centrálního zadavatele a
Pověřujících zadavatelů“
a pro část VZ 2- PLYN v Příloze č. 2.2. této ZD s názvem: „Seznam odběrných
míst plynu Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů“
3205 Kutná Hora CZ
CZ 0205
od 1.1.2013, 00;00;00 hodin do 31.12.2014 24;00;00 hodin

2.4.1. Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné
zakázky následující podmínky:
-Termín zahájení plnění příslušné části veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením
zadávacího řízení pro její příslušnou část a podepsáním příslušné smlouvy. Termín podpisu
Smlouvy o SSDEE pro část VZ 1 a Smlouvy o SSDZP pro část VZ 2 se zadavatelem a
následně uzavření dílčích smluv s jednotlivými účastníky smlouvy o centralizovaném
zadávání se předpokládá do 20.12.2012 za těchto předpokladů:
-standardního průběhu zadávacího řízení (pokud nebudou zadavatelem řešeny podané námitky a
nenastanou nepředvídatelné okolnosti či události), nebudou vzneseny dotazy zadavatele či komise
na uchazeče k objasnění kvalifikace, k objasnění částí nabídky či k mimořádně nízké nabídkové
ceně, zdárného ukončení zadávacího řízení a standardní součinnosti dodavatele při uzavření
smlouvy (platí pro obě části VZ přiměřeně).

2.5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
2.5.1. Dodavatel je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám způsobem dle § 49 zákona. Ţádost musí být písemná. Zadavatel preferuje
elektronické doručování případných dotazů. Dotaz doručený elektronickou cestou formou emailové zprávy se doporučuje opatřit zaručeným elektronickým podpisem. Ţádost o
informace k zadávacím podmínkám bude kromě obsahu vlastních dotazů obsahovat název
dodavatele, e-mailovou adresu dodavatele, případně ID datové schránky, kontaktní osobu a
číslo telefonu a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude moţno odpověď doručit případně i
v listinné formě poštou.
2.5.2. Na základě ţádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne
dodavateli i všem, v té době známým zájemcům, dodatečné informace dle ustanovení § 49
zákona způsobem dle ustanovení § 148, odst. (2) zákona a zároveň dle ust. § 49 odst. (3)
zákona i na svém profilu zadavatele.
2.5.3. Ţádost o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu kontaktní osoby zadavateleIng. Josefa Bárty viz článek 2.1. této průvodní textové části ZD nejpozději 6 pracovních dnů
před uplynutím lhůty k podání nabídek. Na dotazy podané po uplynutí této lhůty nebude
zadavatelem reagováno.
2.5.4. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby svou ţádost o dodatečné informace doručili
stanoveným způsobem zadavateli včas v takovém termínu, aby dodavatel obdrţel odpověď od
zadavatele na svoje dotazy v době, kdy můţe obsah odpovědí zadavatele ještě vyuţít pro
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sestavení své nabídky. Doba odeslání dodatečných informací pro zadavatele vyplývá
z ustanovení § 49, odst. (2) zákona a je zákonem stanovena na 4 pracovní dny po dni doručení
písemné ţádosti dle předchozího odstavce.
2.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Prohlídku místa plnění této veřejné zakázky vzhledem k charakteru předmětu této VZ
zadavatel nepředpokládá.
2.7. OPČNÍ PRÁVO
V souladu s ustanovením § 99, odst. (1) zákona si zadavatel nevyhrazuje vyuţít „opčního
práva“ k poskytnutí dalších dodávek.
2.8. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
2.8.1. Zadavatel ve smyslu § 67 zákona poţaduje pro kaţdou část VZ zvlášť poskytnutí jistoty
ve výši 300 000,- Kč (třistatisíc korun českých). Jistotu dodavatel poskytne formou sloţení
peněţní částky na účet zadavatele č. účtu: Česká spořitelna a.s. pobočka Kutná Hora číslo
účtu: 6015-444212389/0800 nebo formou bankovní záruky (předloţením originálu či ověřené
kopie záruční listiny) nebo pojištění záruky. Nabídka musí obsahovat doklad o tom (výpis
z účtu), ţe peněţní jistota byla na účet zadavatele sloţena do konce lhůty k podání nabídek.
Uchazeč je povinen v tomto případě převod označit variabilním symbolem, kterým bude jeho
identifikační číslo, a slovy „j i s t o t a V Z - e l e k t ř i n a “ pro část VZ 1-ELEKTŘINA a
„j i s t ot a V Z - p l yn “ pro část VZ 2-PLYN.
POZN: Pokud uchazeč hodlá podat nabídku pro obě části VZ, musí poskytnout pro kaţdou
část VZ i poţadovanou výši jistoty, tedy dvakrát 300 000 Kč.
2.8.2. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být
uzavřena tak, ţe pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné
plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67, odst. (7) zákona pojistné plnění.
Poskytnutí jistoty formou pojištění záruky dokládá uchazeč v nabídce originálem či úředně
ověřenou kopií pojistné smlouvy či listiny dokládající uzavření této smlouvy.
2.8.3. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je dodavatel
povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona. V případě
sloţení peněţní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo
účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.
Kontaktní osobou pro sloţení peněţní jistoty na účet zadavatele je:
Ing. Lenka Kotenová
e.mailová adresa: kotenova@mu.kutnahora.cz

telefon: +420 327710137
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3. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.1. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1.1. Nabídková cena pro příslušnou část VZ bude zpracována v členění poloţek podle
Přílohy č.3 této ZD s názvem: „Rozpis ceny plnění předmětu VZ“. Celková nabídková cena
bude uvedena v české měně celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen: „DPH“), bez
jakýchkoliv dalších daní a poplatků.
Nabídková cena celkem bude uvedena na „Krycím listu nabídky“ -viz. Příloha č.4 této ZD.
Tato nabídková cena je nabídkovou cenou předběţnou, neboť konečná nabídková cena vzejde
z elektronické aukce, kterou zadavatel vyuţije jako prostředek hodnocení nabídek dle
ustanovení Hlavy IV. zákona.
Hodnoty jednotkových sazeb za 1 MWh odebrané elektřiny u nabídky s nejniţší předběţnou
celkovou nabídkovou cenou pro část VZ 1 se stanou vstupními hodnotami elektronické aukce
pro tuto část VZ.
Hodnoty jednotkových sazeb za 1 MWh odebraného plynu u nabídky s nejniţší předběţnou
celkovou nabídkovou cenou pro část VZ 2 se stanou vstupními hodnotami elektronické aukce
pro tuto část VZ.
3.1.2. Pro sestavení předběţné nabídkové ceny příslušné části VZ vyuţije uchazeč
zadavatelem předpřipravenou tabulku v Příloze č.3 této ZD s názvem: „Rozpis ceny plnění
předmětu VZ“.
Postup sestavení předběţné nabídkové ceny je pro jednotlivé části VZ následující:
Část VZ 1 –ELEKTŘINA
Ve sloupci uvedené tabulky označeném s názvem „jednotková nabídková cena“ uchazeč
doplňuje pro příslušný řádek distribuční sazby v pásmu NN a příslušného sloupce tarifu VT a
NT jednotkovou sazbu za 1 MWh odebrané elektřiny v Kč bez DPH.
Obdobně uchazeč doplní sazby VT a NT i pro pásmo VN.
Ve sloupci tabulky označeném „celková cena v Kč bez DPH“ je automaticky vypočítána dílčí
cena příslušného řádku distribuční sazby jako součet součinu jednotkové sazby pro VT a
předpokládaného mnoţství elektřiny v MWh a součinu jednotkové sazby pro NT a
předpokládaného mnoţství elektřiny v MWh. Součtem všech těchto řádků dílčích
nabídkových cen příslušného sloupce „celková cena v Kč bez DPH“ je vypočítána celková
nabídková cena v Kč bez DPH pro část VZ 1- ELEKTŘINA.
Uchazeč je povinen správnost nastavených výpočtů při sestavení celkové nabídkové ceny si
předem ověřit jím provedenou zkouškou. Zadavatelem uvedené hodnoty předpokládaného
odebraného mnoţství elektřiny v MWh v tabulce jsou pro sestavení předběţné nabídkové
ceny uchazečem závazné a nesmí být v ţádném případě uchazečem pozměněny či jinak
upravovány. Pokud se tak stane, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek a v tomto případě
bude postupováno dle ustanovení § 76 zákona.
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Část VZ 2 –PLYN
Ve sloupci uvedené tabulky označeném s názvem „jednotková nabídková cena“ uchazeč
doplňuje pro příslušný řádek pásma MO a VO jednotkovou sazbu za 1 MWh odebraného
plynu v Kč bez DPH.
Ve sloupci tabulky označeném „celková cena v Kč bez DPH“ je automaticky vypočítána dílčí
cena příslušného řádku, jako součin jednotkové sazby v Kč bez DPH a předpokládaného
mnoţství odebraného plynu v MWh. Součtem těchto řádků dílčích nabídkových cen tohoto
sloupce „celková cena v Kč bez DPH“ je vypočítána celková nabídková cena v Kč bez DPH
pro část VZ 2- PLYN.
Uchazeč je povinen správnost nastavených výpočtů při sestavení celkové nabídkové ceny si
předem ověřit jím provedenou zkouškou. Zadavatelem uvedené hodnoty předpokládaného
odebraného mnoţství plynu v MWh v tabulce jsou pro sestavení předběţné nabídkové ceny
uchazečem závazné a nesmí být v ţádném případě uchazečem pozměněny či jinak
upravovány. Pokud se tak stane, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek a v tomto případě
bude postupováno dle ustanovení § 76 zákona.
3.1.3. Uvedený způsob výpočtu a sestavení předběţné celkové nabídkové ceny pro jednotlivé
části VZ bude uplatněn i při výpočtu celkové konečné nabídkové ceny v elektronické aukci.
3.1.4. Uchazeč prokazuje svoji předběţnou nabídkovou cenu pro kaţdou část VZ předloţením
následujících údajů ve formě:
- vyplněnou tabulku Přílohy č.3 této ZD s názvem: „Rozpis ceny plnění
předmětu VZ“ pro příslušnou část VZ s uvedením všech jednotkových sazeb,
dílčích nabídkových cen a předběţné celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
3.1.5. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do
jednotkových sazeb za MWh. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná.

3.2. PODMÍNKY, ZA NICHŢ JE MOŢNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU
3.2.1. Skutečná nabídková cena celkem v Kč bez DPH u kaţdé části VZ bude odvislá od
skutečného odebraného mnoţství energií. Změna výše jednotkových sazeb u obou částí VZ
není moţná.

3.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební podmínky pro kaţdou část VZ jsou zahrnuty v zadavatelem stanovených závazných
obchodních podmínkách vymezených v části 4. této ZD.
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4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu
ustanovení § 44, odstavec (3), písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro kaţdou
část VZ veřejné zakázky jsou vymezeny ve formě a struktuře konceptů návrhu smluv. Pro část
VZ-1 a VZ 2 platí následující obchodní podmínky obdobně.
4.2. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a
uchazečem. Nabídka uchazeče (nabídkou se ve smyslu § 68, odst. (2) zákona rozumí návrh
smlouvy předloţený uchazečem v zadávacím řízení) musí respektovat stanovené obchodní
podmínky a v ţádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními
podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
4.3. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé moţnost si
případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě
stanovené v ustanovení § 49 zákona.
4.4. Zadavatel poţaduje pro plnění předmětu této VZ tyto níţe uvedené obchodní podmínky,
které musí být uchazečem respektovány a zapracovány v minimálně uvedeném znění do
návrhu smlouvy v jeho nabídce pro kaţdou část VZ.
4.5. Uvedené či neuvedené a dále rozepsané či nerozepsané články návrhu smlouvy doplní
uchazeč dle svého návrhu, ne však v rozporu s dále uvedenými obchodními podmínkami.
Tato doplnění vyznačí uchazeč ve své nabídce jasně a zřetelně tak, aby tato doplnění či
úpravy byly odlišné od textu poţadovaných obchodních podmínek zadavatelem (např. odlišný
typ, barva, zvýraznění nebo jiné úpravy formátu písma).
Tato doplnění nesmí zadavateli přinést takové podmínky, které by byly pro zadavatele
nevýhodné, či by upravovaly znění uvedených obchodních podmínek v jeho neprospěch nebo
by uváděly nebo podmiňovaly další plnění, okolnosti, předpoklady či skutečnosti.
4.6.1 Obchodní podmínky pro část VZ 1- ELEKTŘINA v podobě předepsaného konceptu
návrhu smlouvy jsou zadavatelem vymezeny v Příloze č. 5.1. této ZD, které musí povinně
uchazeč vyuţít pro sestavení svého návrhu smlouvy nabídky za výše uvedených podmínek.
4.6.2. Obchodní podmínky pro část VZ 2- PLYN v podobě předepsaného konceptu návrhu
smlouvy jsou zadavatelem vymezeny v Příloze č. 5.2. této ZD, které musí povinně uchazeč
vyuţít pro sestavení svého návrhu smlouvy nabídky za výše uvedených podmínek.
4.7. Pokud má uchazeč v návrhu smlouvy něco doplnit, předepsaný koncept návrhu smlouvy
tato místa doplnění vyznačuje takto: ……xxx……..
Uchazeč do návrhu smlouvy musí doplnit:
-identifikační a kontaktní údaje uchazeče
-jednotkové sazby a ceny plnění
-datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
4.8. Tento návrh smlouvy, který bude obsaţen v nabídce uchazeče pro příslušnou část VZ,
bude následně ve shodném obsahu podkladem uzavíraného smluvního vztahu mezi centrálním
zadavatelem-zákazníkem a uchazečem-dodavatelem. Kromě této Smlouvy o sdruţených
dodávkách elektrické energie/zemního plynu budou následně uzavřeny ještě dílčí smlouvy
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mezi účastníky Smlouvy o centralizovaném zadávání pro příslušnou část veřejné zakázky
(sdruţené sluţby dodávky elektrické energie/ sdruţené sluţby dodávky zemního plynu) a její
část předmětu v rozsahu potřeb dle konečného zákazníka. Smlouva uzavřená mezi centrálním
zadavatelem a uchazečem plní kontrolní a shrnující funkci pro celkový předmět příslušné
části veřejné zakázky, veškerá práva a povinnosti mezi dodavatelem a konečnými zákazníky
(pověřujícími zadavateli č. 1 aţ č. 8 a centrálním zadavatelem) budou uplatňována na základě
dílčích smluv, kde jednou smluvní stranou je pověřující zadavatel č. 1 aţ č. 8 (samostatně) a
dále i centrální zadavatel jako koneční zákazníci a druhou smluvní stranou je dodavatel (dále:
„dílčí smlouva“).
Závazný vzor dílčí smlouvy pro sdruţené sluţby dodávek elektrické energie je přiloţen jako
Příloha č. 6.1. této ZD.
Závazný vzor dílčí smlouvy pro sdruţené sluţby dodávek zemního plynu je přiloţen jako
Příloha č. 6.2. této ZD.
Uvedené vzory dílčích smluv uchazeči do nabídky nevkládají, závazné vzory dílčích
smluv pro příslušnou část VZ jsou závazným podkladem pro uzavření smluvního vztahu
mezi konečnými zákazníky a dodavatelem.
4.9. Nezbytnou součástí vlastní uzavírané smlouvy s vybraným uchazečem na základě
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky budou následně tyto níţe uvedené
přílohy:
Příloha smlouvy č. 1- Seznam odběrných míst elektřiny/plynu
Příloha smlouvy č. 2 - Rozpis ceny plnění předmětu VZ
Příloha smlouvy č. 3 – Obchodní podmínky dodavatele pro dodávku elektrické energie/zemního
plynu (v případě bude-li dodavatel přílohu dokládat)
Příloha smlouvy č. 4 – Smlouva dle § 51 odst. 6 zákona č 136/2007 Sb., zákona o veřejných
zakázkách (v případě bude-li dodavatel přílohu dokládat).

4.10. Kontaktní osobou pro administraci uzavření smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem a
uzavření dílčích smluv je kontaktní osoba zadavatele Ing. Josef Bárta.
Dílčí smlouvy budou uzavřeny následně po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a
uchazečem.
Vyhotovení všech smluv ve stanoveném obsahu v potřebném celkovém počtu včetně příloh
zajistí dodavatel, který je z jeho strany podepsané oprávněnou osobou zašle na adresu
kontaktní osoby zadavatele. Kontaktní osoba zadavatele zajistí podpisy smluv na straně
zadavatele a všech pověřujících zadavatelů a odeslání takto podepsaných smluv zpět
dodavateli ve stanoveném počtu vyhotovení.
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5. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá technické podmínky ve smyslu
ustanovení § 44, odstavec (3), písmeno b) a ustanovení § 45 zákona.
5.1. OBSAH TECHNICKÝCH PODMÍNEK
5.1.1. část VZ 1-ELEKTŘINA
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdruţených sluţeb včetně zajištění
distribuce elektřiny a systémových sluţeb dle části 2.3. této ZD.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i doprovodné sluţby podle kapitoly C) tohoto bodu
5.1.1. ZD.
A) Odebírané mnoţství elektrické energie celkem
Předpokládaný odběr elektrické energie v jednotlivých obdobích a dle odběrných míst
pověřujících zadavatelů včetně centrálního zadavatele je uveden v Příloze č. 2.1. této ZD.
Odběr elektrické energie je odhadnut na základě odběrů v roce 2011 a 2012.
Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné mnoţství elektrické energie odebrané ve
smluvním období nijak limitováno. Zadavatel (konečný zákazník) je oprávněn v průběhu
smluvního období rušit stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel
nebude za zrušené odběry či odběrná místa poţadovat ţádnou kompenzaci. Pro nová odběrná
místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku elektrické energie a sdruţených sluţeb dodávky
elektrické energie za podmínek sjednaných v rámci této zakázky a v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
B) Měření mnoţství
Dodavatel je povinen zajistit u provozovatele regionální distribuční soustavy nebo z jiného
ekvivalentního zdroje poskytování naměřených hodnot oprávněnému zákazníkovi
(Zadavateli) prostřednictvím autorizovaného SW, a to od 00:00:00 hodin aţ do 24:00:00
hodin pro odběrná místa z hladiny 22 kV (VO).
C) Doprovodné sluţby
Doprovodnými sluţbami se rozumí sluţby uvedené v následujícím přehledu:
 individuální kalkulace ceny;
 2 vyúčtování odběrů elektrické energie ročně k 30.6. a 31.12. kaţdého roku
 zasílání kopií daňových dokladů elektronickou cestou;
 monitoring kvality dodávek elektrické energie;
Uchazeč je však oprávněn nabídnout i další doprovodné sluţby dle vlastní úvahy.
Zadavatel upozorňuje, ţe cena dalších doprovodných sluţeb bude součástí nabídkové ceny,
stejně jako cena doprovodných sluţeb podle ZD.
5.1.2. část VZ 2-PLYN
Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdruţených sluţeb včetně
zajištění distribuce pro maloodběr (MO) a velkoodběr (VO).
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i doprovodné sluţby podle kapitoly B) tohoto bodu
5.1.2. ZD.
Podrobnější specifikace předmětu této části veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2.2. této ZD
- Seznam odběrných míst pověřujících zadavatelů včetně centrálního zadavatele.
Strana 18 (celkem 35)
Zadávací dokumentace
„Výběr dodavatele sdruţených sluţeb dodávek silové elektřiny a dodavatele sdruţených sluţeb dodávek zemního plynu
na roky 2013 a 2014“

MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
www.mu.kutnahora.cz

A) Odebírané mnoţství zemního plynu celkem
Předpokládaný odběr zemního plynu pro dané období a dle odběrných míst pověřujících
zadavatelů včetně centrálního zadavatele je uveden v Příloze č. 2.2. této ZD. Odběr zemního
plynu je odhadnut na základě odběrů v roce 2011 a 2012.
Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné mnoţství zemního plynu odebraného ve
smluvním období nijak limitováno. Zadavatel (konečný zákazník) je oprávněn v průběhu
smluvního období rušit stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel
nebude za zrušené odběry či odběrná místa poţadovat ţádnou kompenzaci. Pro nová odběrná
místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku zemního plynu a sdruţených sluţeb dodávky
zemního plynu za podmínek sjednaných v rámci této zakázky a v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
B) Doprovodné sluţby
Doprovodnými sluţbami se rozumí sluţby uvedené v následujícím přehledu:
 individuální kalkulace ceny;
 2 vyúčtování odběrů zemního plynu ročně k 30.6. a 31.12. kaţdého roku
 zasílání kopií daňových dokladů elektronickou cestou;
Uchazeč je však oprávněn nabídnout i další doprovodné sluţby dle vlastní úvahy.
Zadavatel upozorňuje, ţe cena dalších doprovodných sluţeb bude součástí nabídkové ceny,
stejně jako cena doprovodných sluţeb podle ZD.
5.2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
5.2.1. část VZ 1-ELEKTŘINA
Pro odběr elektrické energie z napěťové hladiny VN v rámci části 1 VZ pro 1 odběrné místo uvedené
v Příloze č. 2.1. této ZD -Pobřeţní 194, číslo OM: 1883849-Zimní stadion Kutná Hora zadavatel
stanovil tyto zvláštní technické podmínky:
Rezervovaný příkon: 560 kW
Kompenzace-povolený rozsah účiníku : 0,95 – 1
Roční rezervovaná kapacita výkonu: 30 kW, nesmí být překročen v době od 23,00 do 03,00 hod.(VT)
Měsíční rezervovaná kapacita výkonu-Sjednávaná vţdy do konce měsíce na měsíc následující, se
vzájemným prokazatelným potvrzením.
Sjednaná měsíční rez.kap.výk. (tj. Roční rezervovaná kapacita výkonu : 30 kW plus sjednané navýšení
dle provozní potřeby) nesmí být překročeno v době od 23,00 do 03,00 hod. (VT)
Rezervovaný příkon: 560 kW, nesmí být překročen v době od 03,00 do 23,00 hod. (NT)
Předpoklad spotřeby el. energie na ZS KH podle měsíců:
Časové pásmo
Celková měsíční
měsíc NT / MWh / VT / MWh / Celkem / MWh / kapacita výkonu
leden
36
6
42
55
únor
36
4
40
55
březen
36
8
44
50
duben
2
0,5
2,5
0
květen
2
0,5
2,5
0
červen
2
0,5
2,5
0
červenec
2
0,5
2,5
0
srpen
40
11
51
150
září
60
13
73
55
říjen
50
11
61
50
listopad
40
8
48
50
prosinec
34
7
41
50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
340
70
410
515
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6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Veřejný zadavatel je povinen poţadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanovíli zákon jinak.
Poţadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovil veřejný zadavatel v Oznámení
zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto poţadavků je uvedena v zadávací
dokumentaci.
Prokázání splnění kvalifikace podle poţadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu
se zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady
b) splní profesní kvalifikační předpoklady
c) předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
d) splní technické kvalifikační předpoklady
6.1.1. Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem-§ 51, odst. (4) zákona
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované veřejným
zadavatelem, to znamená:
-profesních kvalifikačních předpokladů
-technických kvalifikačních předpokladů
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému
zadavateli kromě chybějících dokladů či údajů prokazovaných subdodavatelem předloţit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatele podle §
53, odst. (1), písm. j) zákona (čestné prohlášení o tom, ţe subdodavatel není veden v rejstříku
osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu
subdodavatele podle § 54, písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
a zároveň
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50, odst. (1), písm. b) aţ d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace výpisem
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je
v ní zapsán.
6.1.2. Prokázání kvalifikace při podání společné nabídky více uchazeči-§ 51, odst. (5) a
odst. (6) zákona
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu- výpisu z
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obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence pokud je v ní
zapsán v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace
-dalších profesních kvalifikačních předpokladů
-technických kvalifikačních předpokladů
musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 6.1.1. pouţije obdobně.
V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn podle předchozího odstavce společně
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předloţit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky. Poţadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
6.1.3. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem-§ 51, odst. (7) zákona
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu poţadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena,
učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do
českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění
kvalifikace doklady v jiném neţ českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo
místem trvalého pobytu na území České republiky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.
6.1.4. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů§ 127 zákona
Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. (1) nebo (2),
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54, písm. a) aţ d) v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky veřejného
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší neţ 3 měsíce.
6.1.5. Prokazování kvalifikace certifikátem-§ 133 a § 134 zákona
Předloţí-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náleţitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání
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splnění kvalifikace, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
6.1.6. Pouţití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů- § 143 zákona
Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 zákona výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve
státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou.
6.1.7. Správní delikty dodavatelů- § 120a zákona
Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, ţe předloţí k prokázání splnění kvalifikace
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení.
Za správní delikt podle předchozího odstavce můţe být dodavateli uloţena pokuta do 20 mil.
Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let.
Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení a zákaz uzavřít
smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu.
6.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY VZ
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b) zákona,
c) předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle § 50, odst. (1), písm. c) zákona a
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst. (1), písm. a) zákona.
6.2.1.Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
I. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.

II. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel dle § 53,
odst. (3) zákona pro tuto veřejnou zakázku podle části I. předloţením těchto dokladů či listin:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [část I písm. a) a b)
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [část I. písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (OSSZ) [část I. písm. h)],
d) čestného prohlášení [část I. písm. c) aţ e) a g), i) aţ k)].

Prokázat základní kvalifikační předpoklady formou čestného prohlášení v rozsahu části I.
písm. c) aţ e) a g), i) aţ k) můţe uchazeč s vyuţitím předepsaného vzoru, který je součástí
této ZD jako Příloha č.7.
Prokázání výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů je ve stejném obsahu,
rozsahu a způsobu prokázání pro obě části VZ.
6.2.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe v této veřejné zakázce dodavatel,
který předloţí:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či
licenci.
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K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel poţaduje předloţení platné licence na
obchodování s elektřinou (pro část VZ 1) a licence pro obchodování s plynem (pro část VZ 2) dle § 4,
odst. (2) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

6.2.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
I. Rozsah poţadovaných informací a dokladů
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této
veřejné zakázky v obou jejich částech zadavatel poţaduje předloţit:
- seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboţí dodáno veřejnému
zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně moţné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

II. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
část VZ 1-ELEKTŘINA

Dodavatel předloţí seznam jím provedených významných dodávek elektřiny za poslední 3 roky.
Významnou dodávkou elektřiny je dodávka elektřiny (zadavateli, centrálnímu zadavateli, sdruţení
zadavatelů či zákazníkovi) s celkovým ročním odběrem minimálně 3000 MWh.
K těmto významným dodávkám elektřiny dodavatel předloţí minimálně 3 osvědčení, které musí
zahrnovat mnoţství MWh, dobu a místo provádění dodávek.
Seznam významných dodávek elektrické energie dodavatel předloţí ve formátu tabulky (přehledu)
s tímto členěním:
Název zakázky

roční
dodávka
elektřiny v MWh

Objednatel
zakázky

Doba
zakázky

realizace

Kontaktní osoba objednatele
s jeho kontakt. údaji

Z těchto přehledů předloţených uchazečem musí být prokazatelně zadavatelem zjištěny parametry a
hodnoty jím poţadovaných kvalifikačních ukazatelů a uchazeč jasně a zřetelně vyznačí v tomto
přehledu referenční zakázky, jimiţ prokazuje kvalifikaci poţadovanou zadavatelem.
Pro sestavení „Seznam významných dodávek elektrické energie“ realizovaných dodavatelem za
poslední 3 roky vyuţije uchazeč Přílohu č.8.1. této ZD.
část VZ 2-PLYN

Dodavatel předloţí seznam jím provedených významných dodávek zemního plynu za poslední 3 roky.
Významnou dodávkou zemního plynu je dodávka zemního plynu (zadavateli, centrálnímu zadavateli,
sdruţení zadavatelů či zákazníkovi) s celkovým ročním odběrem minimálně 9000 MWh.
K těmto významným dodávkám zemního plynu dodavatel předloţí minimálně 3 osvědčení, které musí
zahrnovat mnoţství MWh, dobu a místo provádění dodávek.
Seznam významných dodávek zemního plynu dodavatel předloţí ve formátu tabulky (přehledu)
s tímto členěním:
Název zakázky

roční dodávka
plynu v MWh

Objednatel
zakázky

Doba realizace zakázky

Kontaktní osoba objednatele
s jeho kontakt. údaji
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Z těchto přehledů předloţených uchazečem musí být prokazatelně zadavatelem zjištěny parametry a
hodnoty jím poţadovaných kvalifikačních ukazatelů a uchazeč jasně a zřetelně vyznačí v tomto
přehledu referenční zakázky, jimiţ prokazuje kvalifikaci poţadovanou zadavatelem.
Pro sestavení „Seznam významných dodávek zemního plynu“ realizovaných dodavatelem za poslední
3 roky vyuţije uchazeč Přílohu č.8.2. této ZD.

III. Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu,
rozsahu a sloţitosti předmětu plnění veřejné zakázky
část VZ 1-ELEKTŘINA

Dodavatel musí prokázat, ţe za poslední 3 roky realizoval (dodavatel řádně plnil) minimálně 3
zakázky na dodávky elektrické energie s ročním odběrem minimálně 3000 MWh elektrické energie
kaţdé této zakázky.
Tyto zakázky budou jasně a zřetelně vyznačeny v „Seznamu významných dodávek elektrické
energie“
část VZ 2-PLYN

Dodavatel musí prokázat, ţe za poslední 3 roky realizoval (dodavatel řádně plnil) minimálně 3
zakázky na dodávky zemního plynu s ročním odběrem minimálně 9000 MWh zemního plynu kaţdé
této zakázky.
Tyto zakázky budou jasně a zřetelně vyznačeny v „Seznamu významných dodávek zemního plynu“

6.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
6.3.1. Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)
Uchazeč předkládá do nabídky doklady k prokázání splnění kvalifikace v kopii. Doklady
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k datu podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
6.3.2. Posouzení kvalifikace (§ 59 zákona)
Veřejný zadavatel nebo hodnotící či zvláštní komise ustanovená zadavatelem posoudí
prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska poţadavků stanovených v souladu se
zákonem a zadávacími podmínkami.
Veřejný zadavatel můţe poţadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předloţené informace
či doklady nebo předloţil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným
zadavatelem.
6.3.3. Nesplnění kvalifikace (§ 60 zákona)
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona.
Ostatní záleţitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 50 a dalších §§
HLAVY V, díl 1 zákona.
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7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

7.1. POŢADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
7.1.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě.
Nabídka bude vyhotovena a podána v souladu s HLAVOU VI. zákona, v jednom originálním
vyhotovení a zadavatel doporučuje případně i v jedné kopii vyhotovení (kopie nabídky není
však podmínkou zadavatele, záleţí na uchazeči, zda kopii nabídky vyhotoví a přiloţí do
obálky a v tomto případě nepředloţení kopie nabídky nebude důvodem k vyřazení nabídky
z dalšího průběhu zadávacího řízení). Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní
straně jasně a viditelně označeno: „ORIGINÁL“ či „KOPIE“. Nabídka bude posuzována a
hodnocena dle vyhotovení nabídky „ORIGINÁL“.
7.1.2. Nabídka v originálním vyhotovení a kopii (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění
kvalifikace uchazeče a dalších dokladů a údajů dle poţadavků zadavatele) bude vloţena do
uzavřené obálky (samostatná obálka pro kaţdou část VZ zvlášť) a zabezpečena tak, aby ji
nebylo moţné bez porušení otevřít před otevíráním obálek dle odst. (5), § 69 zákona. Tato
obálka bude jasně a viditelně na vrchní straně obálky s adresou pro podání nabídek označena
pro část VZ 1:
„SOUTĚŢ NEOTVÍRAT“ - „Výběr dodavatele elektřiny“
pro část VZ 2:
„SOUTĚŢ NEOTVÍRAT“ - „Výběr dodavatele plynu“
a bude opatřena obchodním názvem a adresou uchazeče, na níţ je moţné zaslat oznámení dle
§ 71 odst.(6) zákona a na přelepu podepsaná zástupcem/zástupci uchazeče. Tato obálka bude
po jejím podání uchazečem zadavatelem zaevidována a očíslována.
7.1.3 Doporučuje se, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy
provázáním nabídky provázkem, jehoţ volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo moţno ţádný list z nabídky volně
vyjmout. Pro zajištění bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování všech
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou (listem č.1 je Krycí
list nabídky). Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány být
nemusí.
7.1.4. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky či pojištěním záruky se
doporučuje, aby doklad byl uloţen v samostatné, oddělené sloze (příp. obalu), ze kterého jej
lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jeho poškození.
7.2. POŢADAVKY NA ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY
Záleţitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 zákona. Nabídka musí být členěna do
samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny
(pozn. případné jiné neţ poţadované údaje nejsou porušením podmínek zadání, poţadované
údaje však musí být doloţeny vţdy). Poţadavky na sestavení nabídky platí pro obě části VZ.
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Část I. nabídky - Základní údaje k nabídce
Tato část nabídky musí obsahovat:
I.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ vypracovaný dle Přílohy č.4 této ZD opatřený
datem podepsání, podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.
I.2. Doklady při podání nabídky více dodavateli
-Nabídka podaná společně více dodavateli bude za Krycím listem obsahovat originál nebo
úředně ověřenou kopii listiny v souladu s § 51, odst. (6) zákona.
- Pokud sdruţení dodavatelů (seskupení dodavatelů podávajících společnou nabídku) zvolí
pro účely soutěţe reprezentanta sdruţení, budou v této části uvedeny i identifikační údaje
tohoto reprezentanta pro právnickou nebo fyzickou osobu.
I.3. Pověřovací listiny
- Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěţe,
budou uchazečem v této části předloţeny originály nebo úředně ověřené kopie listin s tímto
pověřením. Tyto listiny budou minimálně obsahovat:
-jména, příjmení a funkce pověřující osoby (osob)
-jména, příjmení a funkce pověřené osoby (osob)
-přesně definovaný a vymezený předmět pověření
-doba účinnosti-platnosti pověření
-podpis a datum pověřující osoby (osob)
-souhlas s pověřením, podpis a datum pověřené osoby (osob)

Datumy podpisu pověřujících a pověřených osob nesmí být starší neţ datum zahájení tohoto
zadávacího řízení. Toto však neplatí, pokud pověření platí a je vystaveno všeobecně pro
všechna zadávací řízení a je vystaveno na dobu neurčitou.
Pokud sdruţení dodavatelů (seskupení dodavatelů podávajících společnou nabídku) zvolí pro
účely soutěţe reprezentanta sdruţení, budou v této části doloţeny pověřovací listiny pro
tohoto reprezentanta a tyto účely.
I.4 Doklad o sloţení jistoty-viz část 2.8. ZD
Var. A) -Ve formě bankovní záruky bude vloţen originál této listiny dle doporučení
uvedeném v části 7.1.4. této ZD
nebo
Var. B) - pokud uchazeč jistotu prokazuje peněţní jistotou sloţením poţadované částky na
účet zadavatele, je povinen do této části nabídky doloţit doklad o tom, ţe poţadovaná částka
byla na účet zadavatele sloţena (např. kopií výpisu z účtu uchazeče)
nebo
Var. C) - pokud uchazeč prokazuje jistotu ve formě pojištění záruky, bude v této části nabídky
vloţen originál či úředně ověřená kopie příslušné pojistné smlouvy dle doporučení uvedeném
v části 7.1.4. této ZD.
1.5. Součásti nabídky dle zákona
V této části nabídky uchazeč předloţí dle ust. § 68, odst. (3) zákona
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
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b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.
Část II. nabídky - Doklady, jimiţ uchazeč prokazuje splnění kvalifikace-viz část. 6 ZD
Pokud nabídku podává více dodavatelů společně, nejprve budou vloţeny doklady, jimiţ
prokazuje splnění kvalifikace první účastník společné nabídky, dále druhý účastník aţ po
posledního účastníka společné nabídky.
Doklady a údaje prokazující kvalifikaci budou vloţeny dle poţadavků uvedených v kapitole
6. této ZD v tomto pořadí:
II.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
-výpisy z rejstříku trestů
- potvrzení příslušného finančního úřadu
- potvrzení OSSZ
- čestná prohlášení k části základních kvalifikačních předpokladů

II.2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
-bude vloţen výpis z obchodního rejstříku
-bude vloţena příslušná licence k obchodování s elektřinou/plynem

II. 3. Bude vloţeno čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti
splnit tuto veřejnou zakázku dle § 50, odst. (1), písm. c) zákona.
II.4. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
- bude vloţen seznam významných dodávek elektrické energie/zemního plynu
- budou vloţeny 3 osvědčení objednatelů

Část III. nabídky - Návrh smlouvy -viz část 4. ZD
Tato část nabídky musí obsahovat:
III.1 Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou uchazeče jednat za nebo jménem
uchazeče a případně otiskem razítka uchazeče. Do návrhu smlouvy budou uchazečem
zapracovány obchodní podmínky uvedené v části 4. této ZD, které jsou pro uchazeče závazné
a uchazeč není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
Pro sestavení návrhu smlouvy části VZ 1 vyuţije uchazeč závaznou předlohu smlouvy, která
je obsaţena v Příloze č. 5.1. této ZD.
Pro sestavení návrhu smlouvy části VZ 2 vyuţije uchazeč závaznou předlohu smlouvy, která
je obsaţena v Příloze č. 5.2. této ZD.
U společné nabídky více dodavatelů bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné
nabídky, pokud není ve smlouvě o sdruţení uchazečů uvedeno jinak.
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III.2. Jako nedílná součást návrhu smlouvy budou v nabídce dále doloţeny tyto přílohy
smlouvy:
Příloha smlouvy č. 3 – Obchodní podmínky dodavatele pro dodávku elektrické
energie/zemního plynu (v případě, bude-li dodavatel přílohu dokládat), které nesmí být
v rozporu s vymezenými obchodními podmínkami dle části 4. této ZD a nesmí tyto podmínky
upravovat v neprospěch zadavatele.
Část IV. nabídky – Nabídková cena-viz část 3. ZD
Tato část nabídky musí obsahovat:
- uchazečem vyplněnou tabulku Přílohy č.3 této ZD s názvem: „Rozpis ceny plnění
předmětu VZ“ pro příslušnou část VZ s uvedením všech jednotkových sazeb, dílčích
nabídkových cen a předběţné celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH dle pokynů a podmínek
zadavatele uvedených v části 3. této ZD.

7.3. PODÁNÍ NABÍDEK
Záleţitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona. Uvedené podmínky a poţadavky
platí pro obě části VZ.
7.3.1. Dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku pro kaţdou část VZ. Dodavatel, který
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
7.3.2. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo je subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí
7.3.3. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v
§ 51, odst. (6) zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající
společnou nabídku povaţují za jednoho uchazeče.
7.3.4. Lhůta pro podání nabídky je do 15.10.2012 do 10,00 hodin. Adresa pro doručení
nabídek je uvedena v čl.2.1. této ZD. Místem osobního doručení nabídky je podatelna
zadavatele v místě uvedené adresy (ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře). Doručením nabídky se
rozumí okamţik převzetí nabídky touto podatelnou.
Osobní doručení nabídek je moţné v pracovních dnech Městského úřadu v době:
PO+ST
ÚT+ČT
PÁ

8,00-11,00 13,00-16,30
8,00-11,00 13,00-14,30
8,00-11,00 13,00-14,00
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7.4. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Záleţitosti týkající se otevírání obálek s nabídkami upravuje § 71 zákona.
7.4.1. Vzhledem k tomu, ţe zadavatel vyuţije jako prostředek hodnocení nabídek pro
obě části VZ elektronickou aukci, v souladu s ustanovením § 71, odst. (8) zákona, koná
se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.
7.4.2. Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky,
tedy zda:
a) je nabídka zpracována v poţadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Jestliţe komise zjistí, ţe nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehoţ nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
7.4.3. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíţí, jako by nebyla
podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, ţe jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Pokud zadavatel obdrţí ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se
neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
7.4.4. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Protokol o otevírání
obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol o otevírání obálek se po
připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umoţní
uchazečům na jejich ţádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek avšak za podmínek
uvedených v § 73, odst. (3) a (4) zákona.

7.5. VARIANTNÍ PLNĚNÍ
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky pro obě části VZ.
7.6. ZADÁVACÍ LHŮTA
V souladu s § 43 zákona stanovil zadavatel zadávací lhůtu na 60 kalendářních dnů pro obě
části VZ.
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8. HODNOCENÍ NABÍDEK

Níţe uvedené informace, podmínky a poţadavky při posouzení a hodnocení nabídek platí pro
obě části VZ.
8.1. POSOUZENÍ NABÍDEK
Posouzení nabídek upravuje § 76 zákona.
8.1.1. Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných poţadavků a
poţadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč
nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto
poţadavky nesplňují, musí být vyřazeny.
Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv
na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíţí.
8.1.2. Hodnotící komise můţe v případě nejasností poţádat uchazeče o písemné vysvětlení
nabídky. Hodnotící komise můţe rovněţ poţádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. (3)
zákona. V ţádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má
uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí,
pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení
ţádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise můţe na ţádost uchazeče
tuto lhůtu prodlouţit nebo můţe zmeškání lhůty prominout.
8.1.3. Hodnotící komise můţe po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče
na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí
uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.
8.1.4. Uchazeče, jehoţ nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena,
vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.
8.1.5. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí
hodnotící komise téţ výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliţe
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
musí si hodnotící komise vyţádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které
jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení ţádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu
delší. Hodnotící komise můţe na ţádost uchazeče tuto lhůtu prodlouţit nebo můţe zmeškání
lhůty prominout. Komise dále postupuje dle ustanovení § 77 zákona.

8.2. HODNOTÍCÍ KRITERIUM
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání této veřejné zakázky a předběţné hodnocení
nabídek pro obě části VZ provede hodnotící komise dle: nejniţší nabídkové ceny v Kč
uvedené bez DPH.
K předběţnému hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kriteriu bude hodnotící komisí vyuţit
údaj o nabídkové ceně z návrhu smlouvy, která musí být ve shodě s údaji o nabídkové ceně na
Krycím listu nabídky a ostatních částech nabídky.
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8.3. HODNOCENÍ NABÍDEK
8.3.1. Hodnotící komise stanoví předběţné pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před
stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77posouzení nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
8.3.2. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku
pouze jednoho uchazeče.
8.3.3. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu dle § 80
zákona, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící
komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu předběţného
hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek předběţného hodnocení nabídek a
údaj o sloţení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle §
79 odst. (6) (hodnocení nabídky pouze jednoho uchazeče), zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.
8.3.4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podepisují všichni členové hodnotící komise,
kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němţ bylo předběţné hodnocení nabídek
provedeno.
8.4. PRVOTNÍ INFORMACE K ELEKTRONICKÉ AUKCI
8.4.1. Po předběţném hodnocení zadavatel prostřednictvím jeho osoby k provedení
elektronické aukce=administrátora aukce (firmy e-tenders s.r.o.) vyzve všechny uchazeče,
kteří nebyli v rámci předběţného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do
elektronické aukce. Výzva bude zaslána uchazečům elektronickými prostředky a bude
obsahovat veškeré informace nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům
pouţitým pro provedení elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce (dále i:
„aukce“).
8.4.2. Aukce bude administrována prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
E-ZAK. Aukční síň bude dostupná na adrese https://ezak.e-tenders.cz. Povinností uchazeče,
který se bude účastnit elektronické aukce, je registrace v tomto systému a seznámení se s jeho
funkcionalitou prostřednictvím manuálů dostupných na titulní stránce. K dokončení registrace
je třeba elektronický podpis.
8.4.3. Podmínky a informace týkající se pouţití elektronických prostředků v elektronické
aukci včetně technických informací nezbytných pro elektronickou komunikaci:
Uchazeč je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických
prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude
zpřístupněna od okamţiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci, a případné problémy
ohlásit na kontaktní adrese:
e-tenders, s.r.o.,
M-Palác, 7. patro, Heršpická 813/5, 639 00 Brno,
Mgr. Tomáš Motal (tel.: +420 602814317, e-mail: tomas.motal@e-tenders.cz)
nebo na telefonní linku podpory elektronického nástroje:
+420 538702719, e-mail: podpora@ezak.cz).
Na pozdější technické problémy zjištěné na straně uchazeče nebude brán zřetel.
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8.4.4. Z technického hlediska není moţné pouţít certifikát uloţený na USB tokenu nebo
jiném technickém zařízení, pokud toto zařízení neumoţňuje export privátního klíče ve
formátu *.pfx nebo P12.
Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně budou uchazečům sděleny ve výzvě k účasti v
elektronické aukci.
8.4.5. Postup při elektronické aukci:
V den určený hodnotící komisí rozešle zadavatel prostřednictvím administrátora aukce všem
uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK výzvu k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce (výzva k
účasti v elektronické aukci). Podrobnější informace o průběhu vlastní elektronické aukce
budou uchazečům poskytnuty ve výzvě k účasti v elektronické aukci a prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Po ukončení elektronické aukce bude automaticky elektronickým nástrojem E-ZAK
vygenerován protokol o průběhu elektronické aukce s konečným pořadím jednotlivých
uchazečů, ve které budou uvedeny konečné nabídkové ceny uchazečů.
část 1 VZ:
Během aukce uchazeč bude moci měnit jednotkové sazby v Kč bez DPH za 1 MWh elektřiny
jednotlivých poloţek podle distribučních sazeb a tarifů elektrické energie.
část 2 VZ:
Během aukce uchazeč bude moci měnit jednotkové sazby v Kč bez DPH za 1 MWh plynu
jednotlivých poloţek v pásmu MO a VO.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude pro kaţdou část VZ vygenerována
elektronickým nástrojem stejným způsobem a postupem výpočtu, jako byla sestavována
celková předběţná nabídková cena dle části 3. této ZD.
8.4.6. Podmínky sníţení nabídkové ceny, tj. podmínky omezení nových aukčních hodnot a
podmínky, za kterých budou uchazeči oprávněni podávat nové aukční hodnoty:
Minimální krok sníţení celkové nabízené ceny je 1% a bude vztaţen k předchozí ceně
účastníka. Maximální krok není stanoven.
Veškeré změny nabídkových cen je uchazeč povinen podepsat zaručeným elektronickým
podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu vystaveným akreditovaným
poskytovatelem certifikačních sluţeb.
Svou cenovou nabídku můţe uchazeč pouze sniţovat s ohledem na stanovený minimální krok.
Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována.
8.4.7. Informace, které budou uchazečům v průběhu elektronické aukce poskytnuty:
V průběhu vlastní aukce uchazeč uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší nabídky.
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9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Níţe uvedené ostatní podmínky a vyhrazená práva zadavatele platí pro obě části VZ.
9.1. OSTATNÍ PODMÍNKY
9.1.1. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel z jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům, zájemcům nebo uchazečům jakékoliv
jejich finanční a další náklady spojené s tímto zadávacím řízením, včetně případu zrušení
soutěţe či nevybrání ţádné nabídky.
9.1.2. Uchazeč podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami, případně
upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem zájemcům sděleny jako odpovědi na
jejich dotazy k zadávacím podmínkám.
9.1.3. Uchazeč plně akceptuje podáním své nabídky skutečnost, ţe její obsah nepodléhá
reţimu utajení a části nabídky nejsou důvěrné a informacemi znemoţňujícími práci
s nabídkou v reţimu zákona nebo pro případ práce kontrolních orgánů.
9.1.4. Uchazeč bere na vědomí jeho povinnosti vyplývající mu z ustanovení § 147a zákona
ohledně zveřejnění údajů o subdodavatelích a povinnosti zadavatele dle uvedeného § ohledně
uveřejňování informací a údajů o konečné uhrazené ceně zakázky a uveřejnění smluv včetně
jejich dodatků.
9.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si pro toto zadávací řízení vyhrazuje práva:





v průběhu zadávacího řízení upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v souladu se
zákonem,
ověřit, popřípadě poţadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v
jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných zakázkách a
ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace,
z důvodu archivace dokumentace o průběhu zadávacího řízení nevracet uchazečům
jejich nabídky s přiloţenými dokumenty prokazujícími kvalifikaci,
jednostranně odstoupit od jiţ uzavřené smlouvy bez jakýchkoliv náhrad vůči
dodavateli v případě, ţe se prokáţe, ţe dodavatel-uchazeč uvedl do nabídky
nepravdivé údaje.

9.3. VYUŢITÍ PŘÍLOH
9.3.1 POVINNÉ VYUŢITÍ PŘÍLOH K SESTAVENÍ NABÍDKY

Kromě dříve uvedených částí a příloh ZD zadavatel poţaduje povinné vyuţití těchto příloh
ZD k sestavení nabídky uchazeče pro část 1 VZ:
Příloha č. 3 - Rozpis ceny plnění předmětu VZ
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Příloha č. 5.1. – Koncept návrhu smlouvy o SSDEE
Příloha č. 8.1. - Seznam významných dodávek elektrické energie
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Kromě dříve uvedených částí a příloh ZD zadavatel poţaduje povinné vyuţití těchto příloh
ZD k sestavení nabídky uchazeče pro část 2 VZ:
Příloha č. 3 - Rozpis ceny plnění předmětu VZ
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Příloha č. 5.2. - Koncept návrhu smlouvy o SSDZP
Příloha č. 8.2. - Seznam významných dodávek zemního plynu

Upozornění zadavatele: Pokud uchazeč do své nabídky vloţí tyto přílohy vyplněné zčásti
nebo v nesouladu s předepsanými vzory v zásadních poţadovaných údajích, či je nevloţí do
své nabídky vůbec a nabídka nebude v jiných jejich částech obsahovat poţadované údaje a
zejména údaje nutné pro posouzení a hodnocení nabídek, taková to nabídka bude hodnotící
komisí vyřazena a zadavatel tohoto uchazeče vyloučí z dalšího průběhu zadávacího řízení.
9.3.2 DOPORUČENÉ VYUŢITÍ PŘÍLOH K SESTAVENÍ NABÍDKY

Zadavatel doporučuje uchazečům vyuţít níţe uvedenou přílohu k prokázání vybrané části
základních kvalifikačních předpokladů pro obě části VZ:
Příloha č.7 Prohlášení o splnění části základních kvalifikačních předpokladů
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V PLNÉM ROZSAHU JE POSKYTOVÁNA ZÁJEMCŮM
V ELEKTRONICKÉ FORMĚ NA PROFILU ZADAVATELE PO CELOU LHŮTU K PODÁNÍ
NABÍDEK A ZADAVATEL TAK VYUŢÍVÁ MOŢNOSTI ZKRÁCENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ
NABÍDEK DLE USTANOVENÍ § 40 ODST. (1) ZÁKONA.

V Kutné Hoře dne 28.8.2012.
Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele
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