Zadávací dokumentace

„Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro

Ovocnářský výzkumný institut Holovousy 2016“

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
se sídlem: Holovousy 129, 508 01 Hořice, okres Jičín
IČO: 25271121
(dále jen „zadavatel”)

1

Obsah
1. ÚDAJE O ZADAVATELI.................................................................................. 3
2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ............................................................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Rozdělení veřejné zakázky na části................................................................................... 4
Předmět a účel veřejné zakázky ...................................................................................... 4
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky ................................................................... 4
Klasifikace dle CPV kódů .............................................................................................. 5

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI ....................................................................... 6
3.1.
3.2.
3.3.

Základní kvalifikační předpoklady .................................................................................... 6
Profesní kvalifikační předpoklady ..................................................................................... 6
Technické kvalifikační předpoklady .................................................................................. 6

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY ................................................... 8
4.1.
4.2.
4.3.

Členění nabídky ......................................................................................................... 8
Forma .................................................................................................................... 8
Varianty nabídky ........................................................................................................ 9

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ............................................................................ 10
6. NABÍDKOVÁ CENA .................................................................................... 11
6.1.
6.2.

Způsob stanovení nabídkové ceny.................................................................................. 11
Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny ................................................................. 11

7. OSTATNÍ INFORMACE ............................................................................... 12
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek ........................................................................ 12
Způsob ukončení zadávacího řízení ................................................................................ 12
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám .................................................................. 12
Práva zadavatele a zadávací lhůta ................................................................................. 13
Důvěrnost informací.................................................................................................. 13

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY ............................................... 14
PŘÍLOHA Č. 1 ................................................................................................................... 16
PŘEHLED ODBĚRNÝCH MÍST (ELEKTRICKÁ ENERGIE) ..................................................................... 16
PŘEHLED ODBĚRNÝCH MÍST (ZEMNÍ PLYN) ................................................................................ 16
PŘÍLOHA Č. 3 – KRYCÍ LIST.................................................................................................... 18
PŘÍLOHA Č. 4 – VZORY ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ ........................................................................... 20
PŘÍLOHA Č. 5 – SEZNAM SUBDODAVATELŮ ................................................................................. 22

2

1.

ÚDAJE O ZADAVATELI
Zadavatel:
Právní status:
Sídlo:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
jménem Zadavatele:

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy,
s.r.o.
společnost s ručením omezeným
Holovousy 129, 508 01 Hořice, okres Jičín
25271121
491848205
vacha@vsuo.cz
ČSOB
249408669/0300
Ing. Jaroslav Vácha, jednatel

Osoba zmocněná jednat jménem Zadavatele ve všech právních věcech týkajících se
Veřejné zakázky
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát advokátní kanceláře
Zmocněná osoba:
Janstová, Smetana & Nevečeřal
Sídlo:
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2
IČO:
71466126
DIČ:
CZ7905280460
Kontaktní osoba
Petr Prášek
Tel.:
+420 224 283 733
E-mail:
zakazky@akjsn.cz
Kontaktní adresa Zadavatele
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, JUDr. Tomáš
pro veškeré úkony související se Nevečeřal, advokát, Vinohradská 404/19,
zadávacím řízením
120 00 Praha 2
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2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1. Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je analogicky dle § 98 ZVZ rozdělena na 2 části, které jsou vymezeny
následovně:
Část I – Dodávka elektrické energie
Část II – Dodávka zemního plynu
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky (všechny části veřejné
zakázky), nebo pouze na jednu část veřejné zakázky.

2.2. Předmět a účel veřejné zakázky
Předmětem první části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb z hladiny
vysokého napětí v předpokládaném objemu 420 MWh/rok, s předpokládanou dobou plnění od
1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Předmětem veřejné zakázky je tedy fyzická dodávka elektřiny do
odběrných míst zadavatele.
Předmětem plnění je rovněž zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním
soustavám a zjištění systémových služeb.
Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb
v předpokládaném objemu 280 MWh/rok, s předpokládanou dobou plnění od 1. 4. 2016 do
31. 3. 2017. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy fyzická dodávka zemního plynu do
odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční
soustavy.
Předmětem plnění je i zajištění přepravy a distribuce zemního plynu.
Odběrná místa jsou specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

2.3. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem
a dodavatelem, který v řízení o zadání veřejné zakázky podá nejvhodnější nabídku.
Předpokládané datum zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je 1. 5. 2016.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději 31. 4. 2017.
Místo plnění veřejné zakázky
Shora uvedené dodávky a související služby budou realizovány v sídle zadavatele, tj. areál
Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, s.r.o., Holovousy 129, 508 01
Hořice, okres Jičín. Přesná specifikace odběrných míst je uvedena v příloze č. 1.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a obchodní podmínka výše nabídkové ceny
4

Předpokládaná hodnota obou částí veřejné zakázky činí 1.650.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je následující:
Část I. – Dodávky elektrické energie
Část II. – Dodávky zemního plynu

1.100.000,- Kč bez DPH
550.000,- Kč bez DPH

2.4. Klasifikace dle CPV kódů
Část I
09310000-5

Elektrická energie

Část II
09123000-7

Zemní plyn
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3.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních, profesních, a technických
kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této zadávací dokumentaci.
Dodavatelé prokážou splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje.
Prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě oprávněnou osobou
statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc
udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
Požadavky na splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů jsou totožné pro obě
části veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen pro každou část veřejné zakázky prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů samostatně.

3.1. Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením
prohlášení, z nějž bude vyplývat, že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1
ZVZ.

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň profesních kvalifikačních
předpokladů stanovených níže:
a)

dle § 54 písm. a) ZVZ – dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku či v jiné obdobné
evidenci.

b)

dle § 54 písm. b) ZVZ – dodavatel disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném
k plnění této veřejné zakázky, tj. dodavatel disponuje:
-

příslušnou licencí udělenou dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní
správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (dále jen „energetický
zákon“).

3.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží prohlášení,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň technických kvalifikačních
předpokladů stanovených níže:
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dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ - dodavatel za poslední 3 roky realizoval:
Část I. – Dodávka elektrická energie
-

min. 1 zakázku, jejímž předmětem bylo zajištění dodávky elektrické energie, včetně
sdružených služeb dodávky elektřiny, v celkové hodnotě zakázky alespoň 0,6 mil. Kč bez
DPH za jeden kalendářní rok (12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců).

Část II. – Dodávka zemního plynu
-

min. 1 zakázku, jejímž předmětem bylo zajištění dodávky zemního plynu, včetně
sdružených služeb dodávky plynu, v celkové hodnotě zakázky alespoň 0,4 mil. Kč bez DPH
za jeden kalendářní rok (12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců).

Vybraný uchazeč, se kterým má být na základě výsledků zadávacího řízení uzavřena smlouva
podle § 82 ZVZ, bude povinen na výzvu zadavatele před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tedy:
Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění dodávek a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky
provedeny řádně a odborně. Zájemce prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením
seznamu dodávek provedených za posledních 3 roky a osvědčením objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z nich.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení analogicky dle § 82 odst. 4 ZVZ.
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4.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZVZ.
Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly nabídky byly odděleny samostatnými prázdnými listy
(tzv. oddělovače), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi textu nabídky
a jejími přílohami.
Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost
a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou doporučujícího charakteru.

4.1. Členění nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
1.

Titulní strana nabídky (viz vzor uvedený v příloze č. 3 Titulní strana nabídky).

2.

Krycí list nabídky (viz vzor uvedený v příloze č. 4 Krycí list nabídky).

3.

Obsah nabídky.

4.

Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele zmocňující
oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele.

5.

Listina o společné a nerozdílné zodpovědnosti (má-li být předmět veřejné zakázky plněn
několika dodavateli společně).

6.

Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz vzor uvedený v příloze č. 5).

7.

Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

8.

Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů.

9.

List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz vzor uvedený
v příloze č. 6 Nabídková cena).

10.

Návrh smlouvy, který musí být v souladu s § 68 odst. 2 ZVZ podepsán oprávněnou
osobou, včetně příloh.

11.

Seznam subdodavatelů s údaji viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace – uchazeč
zejména uvede identifikační údaje subdodavatele, část veřejné zakázky, kterou má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a procentuální podíl na plnění veřejné
zakázky.

4.2. Forma
Dodavatel předloží nabídku v jednom originále a v jedné kopii (tj. 1 originál a 1 kopie). Součástí
nabídky bude CD s elektronickou verzí nabídky.
Originál nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie
nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.
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Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.
Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např.
pomocí provázání šňůrkou s přelepením volných konců a opatření na přelepu otiskem razítka.
V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být
tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné
jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.
Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou
vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně obsahu (např. ručně psané). Pro účely
tohoto číslování se nepočítá titulní strana nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li dodavatel do
nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní
číselnou řadou, dodavatel zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci
nepřerušené číselné řady.
Nabídku podá dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela
neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:

[Poštovní adresa dodavatele]
„Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro Ovocnářský
výzkumný institut Holovousy 2016 část [doplní uchazeč]“
Neotevírat před termínem otevírání obálek!

Adresa pro podání nabídky
V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací dodavatele, pod
ní bude výrazným způsobem uveden název veřejné zakázky a níže text „NEOTEVÍRAT PŘED
TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!“. Poštovní adresa místa pro předání nabídek bude obvyklým
způsobem uvedena v pravém dolním rohu (viz výše uvedený vzor).

4.3. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
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5.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v každé z jejích částí nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Nabídky, které budou doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto
zadávací dokumentací, budou v každé části veřejné zakázky hodnoceny tak, že hodnotící komise
seřadí nabídky podle výše nabídkových cen s tím, že nabídka, jež obsahuje nejnižší nabídkovou
cenu, je nabídkou nejvhodnější.
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6.

NABÍDKOVÁ CENA

6.1. Způsob stanovení nabídkové ceny
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za 1MWh energie v souladu s touto zadávací
dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK).
Nabídková cena bude dále strukturována v korunách českých v tomto členění:
-

celková nabídková cena bez DPH (v CZK),

-

sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně (v %),

-

výše DPH (v CZK),

-

celková nabídková cena s DPH (v CZK).

Cenu za regulované služby v rámci dodávky elektrické energie a plynu bude dodavatel zadavateli
účtovat ve výši stanovené platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Pro část 1 veřejné zakázky:
Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy a její
překročení je možné pouze při splnění podmínek článku 6.2. Uvedená nabídková cena za 1 MWh
silové elektrické energie musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti
s plněním veřejné zakázky.
Hodnocena bude celková cena za 1 MWh silové elektřiny bez DPH bez započtení regulované
složky ceny elektrické energie.
Pro část 2 veřejné zakázky
Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy a její
překročení je možné pouze při splnění podmínek článku 6.2. Uvedená nabídková cena za 1MWh
energie (plynu) musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním
veřejné zakázky.
Hodnocena bude celková cena za 1 MWh energie (plynu) bez DPH bez započtení regulované
složky ceny plynu.

6.2. Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena může být překročena
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na výši
nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající změně těchto předpisů.
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7.

OSTATNÍ INFORMACE

7.1. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky do obou částí veřejné zakázky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese sídla
osoby zmocněné jednat jménem zadavatele JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta AK Janstová,
Smetana & Nevečeřal, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, v pracovní dny od 9.00 do 17.00
hodin nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídek uvedené níže:
nabídky do obou částí veřejné zakázky je možné podávat nejpozději do 29. 3. 2016 do 10:00
hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené
adrese. Nabídky, předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek již nebudou
zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.2. Způsob ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno:
-

uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem,

-

uzavřením smlouvy s uchazečem dalším v pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem (§ 82 odst. 3 ZVZ),

-

zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 84 ZVZ.

7.3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze strany dodavatelů musí
být zadavateli zaslány písemně, a to osobě zmocněné jednat jménem zadavatele ve věcech
týkajících se veřejné zakázky dle kap. 2 této zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Z žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a k jaké veřejné zakázce a její konkrétní části se
vztahuje.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty
nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení požadavku podle předchozího odstavce.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o ně, odešle zadavatel současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v návaznosti na dodatečné informace
poskytnuté uchazečům.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám, resp.
rozhodnout o změně zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se použijí
obdobně.
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7.4. Práva zadavatele a zadávací lhůta
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
-

zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky,

-

zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatelé vynaloží
v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 153
ZVZ.

Délka zadávací lhůty je 6 měsíců.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje
uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření
smlouvy podle § 82 odst. 3 ZVZ nebo do zrušení zadávacího řízení.

7.5. Důvěrnost informací
Zadavatel i dodavatelé jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty
v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které
byly veřejně publikované).
Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní
a nediskriminační průběh zadávacího řízení o veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
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8.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Uchazeči jsou oprávněni a povinni předložit zadavateli návrh smlouvy odpovídající této zadávací
dokumentaci.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
k tomuto právnímu jednání oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či úředně ověřená
kopie tohoto oprávnění byly v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu
s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu
smlouvy uchazečem.
Pro každou část veřejné zakázky musí být přiložen samostatný návrh kupní smlouvy.

Kupní smlouva předložená dodavatelem (platí pro obě části veřejné zakázky) nesmí obsahovat:
-

Smluvní pokuty, či jiné srovnatelné sankce vůči zadavateli. V případě prodlení zadavatele
s úhradou ceny elektrické energie nebo plynu je dodavatel oprávněn účtovat nanejvýš
zákonný úrok z prodlení;

-

Jakékoliv ujednání, které by umožňovalo dodavateli v průběhu trvání smlouvy
jednostranně navýšit cenu neregulované složky elektrické energie nebo plynu (cena
regulovaných složek se řídí platnými právními předpisy);

-

Jakékoliv ujednání, které by umožnilo dodavateli v průběhu trvání smlouvy dodavateli
ukončit či omezit dodávky elektrické energie nebo plynu z jiného důvodu, nežli z důvodu
prodlení zadavatele s úhradou ceny po dobu delší nežli 60 dní;

-

Jakékoliv ujednání, které by ukládalo zadavateli povinnost k úhradě jakékoliv částky
vyjma úhrady za spotřebované množství elektrické energie, resp. plynu.

Kupní smlouva předložená dodavatelem (platí pro obě části veřejné zakázky) musí obsahovat:
-

pro část 1 veřejné zakázky garanci rezervovaného příkonu ve výši 150 KW a hodnotu
roční rezervované kapacity ve výši 150 KW.

-

pro část 2 veřejné zakázky garanci maximální denní rezervované distribuční kapacity
odběrného místa ve výši 11,583 MWh.

-

platební podmínky nastavené tak, že zadavatel bude hradit pouze skutečně spotřebované
množství elektrické energie nebo plynu, přičemž nebude povinen odebrat celé
předpokládané množství elektrické energie, resp. plynu.

-

Oprávnění zadavatele odebrat větší nežli předpokládané množství elektrické energie,
resp. plynu bez jakékoliv penalizace.
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- PŘÍLOHY
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou:

Příloha č. 1 – Přehled odběrných míst
Příloha č. 2 – Titulní strana
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 – Vzory čestného prohlášení
Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

JUDr.
Tomáš
Nevečeřal

Digitálně podepsal JUDr.
Tomáš Nevečeřal
DN: c=CZ, o=JUDr. Tomáš
Nevečeřal [IČ 71466126],
ou=1, cn=JUDr. Tomáš
Nevečeřal,
serialNumber=P270172
Datum: 2016.03.14 14:58:53
+01'00'

_____________________________________
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský
Holovousy s.r.o.
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci
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PŘÍLOHA Č. 1
PŘEHLED ODBĚRNÝCH MÍST (ELEKTRICKÁ ENERGIE)
Odběrné místo č. 1:
Budova Ovocnářského výzkumného institutu, která je součástí pozemku s parc. č. 7/2
v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší, nacházející se na adrese Holovousy 129, 508 01 Hořice
Číslo odběrného místa: 10009454858
EAN OPM: 859182400707961777

PŘEHLED ODBĚRNÝCH MÍST (ZEMNÍ PLYN)
Odběrné místo č. 1:
Budova Ovocnářského výzkumného institutu, která je součástí pozemku s parc. č. 7/2 v k.ú.
Holovousy v Podkrkonoší, nacházející se na adrese Holovousy 129, 508 01 Hořice
Číslo spotřeby: 9302427742
EIC kód: 27ZG500Z0311055S

Přehled odběrů za rok 2015
2015
měsíc
012015
022015
032015
042015
052015
062015
072015
082015
092015
102015
112015
122015
celkem

plyn
MWh
62,341
81,570
52,295
24,428
9,049
5,130
5,061
3,533
4,500
21,136
41,509
58,661
278,013

elektro
MWh
34,794
23,723
21,547
22,703
19,949
29,008
41,216
43,193
38,424
42,372
41,758
43,007
401,694
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PŘÍLOHA Č. 2 – TITULNÍ STRANA NABÍDKY

[adresa zadavatele]

ORIGINÁL / KOPIE

„Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro Ovocnářský
výzkumný institut Holovousy 2016“
Část [doplní uchazeč]

Obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo uchazeče
(resp. členů sdružení)
(popřípadě firemní logo/loga)
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PŘÍLOHA Č. 3 – KRYCÍ LIST
Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro Ovocnářský výzkumný institut Holovousy 2016
Část [doplní uchazeč]
Zadavatel
Název

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Sídlo

Holovousy 129, 508 01 Hořice, okres Jičín

IČO

25271121

Osoba oprávněná jednat Ing. Jaroslav Vácha, jednatel
jménem zadavatele
Uchazeč1
Název

Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní styk
Právní forma uchazeče /
spisová značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ

Osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče

Kontaktní osoba

Telefon /
Fax /
E-mail

1

V případě Sdružení (ve smyslu § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) musí být

Krycí list vyplněn všemi členy Sdružení, vč. uvedení uchazeče, resp. osoby oprávněné jednat za Sdružení
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Nabídková cena

Cena celkem bez DPH

Samostatně DPH

Cena celkem s DPH

Nabídka uchazeče obsahuje celkem ______ ručně číslovaných stran, včetně číslování na
originálech či úředně ověřených opisech dokumentů.

Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení,
funkce

Otisk razítka, datum
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PŘÍLOHA Č. 4 – VZORY ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů
Dodavatel: [identifikační údaje ve smyslu § 17 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách],
jednající [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto uchazeč v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka elektrické energie a
zemního plynu pro Ovocnářský výzkumný institut Holovousy 2016, Část [doplní uchazeč]“, tímto
čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj.
že je dodavatelem, který, resp. kterému:
Základní kvalifikační předpoklady
a) 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, a to
jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele); totéž
platí i pro statutární orgán dodavatele, každého člena tohoto statutárního orgánu, statutární
orgán nebo každého člena statutárního orgánu právnické osoby, která je statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele a vedoucího organizační složky
zahraniční právnické osoby,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele; totéž platí i pro statutární orgán dodavatele, každého
člena tohoto statutárního orgánu, statutární orgán nebo každého člena statutárního orgánu
právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele
a vedoucího organizační složky zahraniční právnické osoby,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) není v likvidaci,
f)

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) 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,
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h) 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)

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; totéž platí
i pro odpovědného zástupce dodavatele či jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,

j)

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
l)

vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení
krize na finančním trhu.

Profesní kvalifikační předpoklady
a) disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským oprávněním,
c) příslušnou licencí udělenou dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní
správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“).
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ________________ dne _______________

podpis
____________________________________
Název uchazeče, jméno a příjmení, funkce
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PŘÍLOHA Č. 5 – SEZNAM SUBDODAVATELŮ

„Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro Ovocnářský
výzkumný institut Holovousy 2016“
Část [doplní uchazeč]
1. Obchodní firma nebo název
/ Obchodní firma nebo
jméno a příjmení:
Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za
subdodavatele:
Spisová značka v
obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Část plnění VZ,
kterou hodlá
uchazeč zadat
subdodavateli

2. Obchodní firma nebo název
/ Obchodní firma nebo
jméno a příjmení:
Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za
subdodavatele:
Spisová značka v
obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.
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% podíl na plnění
VZ

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů

