ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb.,
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKONA“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

Centrální nákup elektrické energie pro město Nové
Město nad Metují, město Nová Paka a další obce a
organizace, které uzavřely smlouvu o společném
zadávání

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují
00272876
Petr Hable, starosta
Renata Konvalinová
733 129 845, konvalinova@novemestonm.cz

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.500.000,- Kč bez DPH
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Centrální zadavatel realizuje druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 26 zákona č.
134/2016 Sb., dále jen zákon, veřejnou zakázku na uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny pro období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018, a to v rámci tzv. centralizovaného
zadávání ve smyslu § 9 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona
provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů, jejichž
seznam je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
Jednotliví pověřující zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000
Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tito oprávnění zákazníci budou následně
s vybraným dodavatelem uzavírat prostřednictvím centrálního zadavatele za podmínek vzešlých
z této veřejné zakázky smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od
1.7. 2017 do 31.12.2018 (vyjma zadavatelů, kterým končí stávající smlouvy později – jejich
specifikace je uvedena v Příloze č. 1a Seznam OM)
Předmět plnění veřejné zakázky:
Dodávka elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního
zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi
(dále jen „zadavatel“) 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, v následujícím členění:
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Dodávka elektřiny v hladině NN
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst stanovených
v Příloze č.1 a),b) této zadávací dokumentace (dále jen dodávka) zadavateli s převzetím
závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku
na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky ERÚ o pravidlech a dalších
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny nízkého napětí
(dále jen „NN“). Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci
veřejné zakázky, tj. pro 205 odběrných míst uvedených v Příloze č. 1a) a 1b), je v plánovaném
celkovém množství 4503 MWh za období od 1.7.2017 do 31.12.2018.
Z důvodu provozních potřeb se může zadavatelům v průběhu smluvního období počet měřících
nebo odběrných míst změnit, a to jak zrušením stávajícího, tak zřízením nových odběrných míst.
Dodavatel bude i pro tyto případy zadavatelům garantovat nabídnuté jednotkové ceny a
neprodleně po oznámení zadavatelem o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku
sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky.
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním
soustavám a zajištění systémových služeb.
Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla jednotlivých zadavatelů
CPV kód: 09310000-5 Elektrická energie

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Zadavatel požaduje, aby dodavatelské smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem byly v souladu s
níže uvedenými obchodními podmínkami.
Každý jednotlivý zadavatel uzavře s dodavatelem dané části veřejné zakázky jedinou
dodavatelskou smlouvu pro všechna svá odběrná místa spadající do rozsahu dané části
veřejné zakázky.
Smlouvy s dodavatelem se uzavírají na dobu určitou - se zahájením dodávky od 1.7.2017 a
s ukončením do 31.12.2018 bez možnosti prolongace. S výjimkou části OM uvedených v Příloze
č. 1a) , u kterých bude zahájena dodávka od 1.1.2018.
Cena za sdružené služby dodávky elektřiny v hladině NN bude hrazena v režimu sjednaných
měsíčních nebo čtvrtletních záloh, dle potřeby jednotlivých sdružených zadavatelů.
Dodavatel bude vystavovat jednotlivému zadavateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových plateb za
všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst.
Zadavatel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškeré vyúčtování a
fakturaci formou elektronických prostředků.
V případech zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému
místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je zadavatel oprávněn
ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne
oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany
dodavatele.
Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo
odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných
míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po
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oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek
sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky.
Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky centrálnímu zadavateli na základě
jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce
elektřiny v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky.
Zadavatel nepřipouští hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením smlouvy
s vítězným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených právním předpisem. Nejsou přípustné
žádné aktivační a další poplatky související s dodávkami a správou OM zadavatelů.
Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného
množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané
v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce.
Dodavatel se zaváže ke včasnému a řádnému vypořádání stávajícího odběratelského stavu se
současným dodavatelem elektrické energie tak, aby mohly být dodávky zahájeny v řádném termínu.

6. DALŠÍ PODMNÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 104, odst. 2 zákona vybraný dodavatel, který je právnickou
osobou, zadavateli dokumenty, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Pro odběr ze sítě NN bude uváděna nabídková cena za jednotku silové elektřiny v Kč/MWh zpracovaná
zvlášť pro VT a zvlášť pro NT, a to pro:
-

jednotarifovou sazbu,
dvoutarifovou sazbu v nízkém a vysokém tarifu.

Jednotkové ceny za dodávku silové elektřiny budou uvedeny jakožto ceny soutěžící a závazné, budou
použity jako vstupní ceny do aukce..
Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné
zakázky v místě plnění.

3

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH pro plnění zakázky jako součin nabídkové
ceny za jednotku s ohledem na tarify a distribuční sazby uvedené v Příloze č. 5 a plánovaného
množství elektrické energie. Celková nabídková cena za plánované celkové množství bude
součtem těchto nabídkových cen. Tato celková nabídková cena bude předmětem
hodnocení.
Jednotkové ceny za dodávku silové elektřiny budou součástí nabídky jakožto ceny zadávací, a
proto je již dodavatel uvede ve své nabídce podané ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené
obálce. Tyto ceny budou předmětem tzv. předběžného hodnocení nabídek dle § 120 zákona.
Tato nabídková cenou bude výchozí nabídkou do e-aukce a tuto vloží do elektronického
nástroje elektronické aukce, jež bude provedena v souladu s článkem 8. této zadávací
dokumentace.

Další požadavky:






Nabídková cena bude uvedena v CZK,
Nabídková cena bude uvedena v členění Přílohy č. 5
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené
s plněním předmětu veřejné zakázky,
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné
zakázky,
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění
jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 5

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která
tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel dle § 114 zákona stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti
– nejnižší nabídnuté ceny v elektronické aukci, která se uskuteční v souladu s § 120 zákona.
Hodnocení nabídek proběhne v souladu s § 120 a § 121 zákona formou elektronické aukce (dále
také „e-aukce“). Před zahájením e-aukce bude provedeno posouzení, zda nabídky odpovídají
zadávacím podmínkám a hodnocení nabídek. Nutné informace týkající se průběhu e-aukce a jejího
nastavení budou uvedeny ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot, která bude nejpozději 2 pracovní
dny před uskutečněním e-aukce elektronicky odeslána všem účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli
vyloučeni ze zadávacího řízení. Výchozím stavem e-aukce budou výsledky hodnocení.

Zadavatel v souladu s § 120 zákona stanovil následující podmínky a pravidla pro průběh hodnocení
formou elektronické aukce:


Po hodnocení ve smyslu § 121 odst. 1, písm. c) zákona zadavatel vyzve účastníky zadávacího
řízení, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení, aby podali nové aukční hodnoty do
elektronické aukce, a to prostřednictvím Výzvy k podání nových aukčních hodnot. Výzva
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k podání nových aukčních hodnot bude účastníkům zadávacího řízení zaslána nejpozději 2
pracovní dny před uskutečněním vlastní elektronické aukce. Výzva k podání nových aukčních
hodnot bude účastníku zadávacího řízení zaslána elektronickou zprávou prostřednictvím
použitého elektronického nástroje.


Ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot bude účastníkům zadávacího řízení sdělen termín
pro ověření funkcionality systému ze strany účastníka. V rámci uvedeného termínu se zástupce
zadavatele telefonicky spojí s kontaktní osobou účastníka zadávacího řízení, která bude na
základě údajů předložených v jeho nabídce oprávněna provádět licitaci a společně provedou
sérii kroků za účelem ověření správného nastavení hardware a software na účastníkově
pracovní stanici (počítači), pochopení obsluhy systému na straně účastníka a funkčnosti
uživatelského účtu (vč. přihlášení). Pro tento účel účastník zadávacího řízení ve své nabídce
uvede telefonický kontakt, prostřednictvím kterého bude možno ověření provést.



Ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot bude účastníkům zadávacího řízení dále sděleno
datum otevření e-aukční síně (okamžik, od kdy bude účastníkům umožněno zobrazit výchozí
stav e-aukce) a termín konání vlastní (ostré) elektronická aukce. Minimální délka trvání
elektronické aukce bude 20 (slovy dvacet) minut. Ostré kolo e-aukce bude vždy
prodlouženo tak, že zbývající čas ostrého kola bude prodloužen o 3 (slovy tři) minuty, a
to v případě, že se v posledních 3 (slovy třech) minutách ostrého kola změní v důsledku
licitace hodnota nejvýhodnější nabídky (nabídky na prvním místě). Počet prodloužení
elektronické aukce není nikterak omezen.



Během průběhu elektronické aukce budou každému účastníkovi zadávacího řízení,
účastnícímu se elektronické aukce, poskytovány následující informace:
-

informace o aktuálním pořadí účastníka,

-

informace o nejlepších aukčních hodnotách v rámci jednotlivých položek nabídky,

-

informace o celkové hodnotě aktuálně nejvýhodnější nabídky,

-

informace o aktuální celkové hodnotě nabídky účastníka zadávacího řízení,

-

předpokládaný čas konce elektronické aukce,

-

předpokládaný zbývající čas trvání elektronické aukce.



Výchozí stav elektronické aukce bude vycházet z nabídkových hodnot jednotlivých účastníků
zadávacího řízení a z výsledků hodnocení. Po celou dobu trvání elektronické aukce mohou
účastníci zadávacího řízení upravovat své nabídky (pouze na výhodnější nabídkové hodnoty).
Předmětem e-aukce budou hodnoty položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 5 této
zadávací dokumentace, tedy kritérium nejnižší nabídkové ceny.



Zadavatel stanovuje, že účastník zadávacího řízení, účastnící se elektronické aukce,
nesmí v aukci nabídnout takové nabídkové hodnoty, jejichž hodnocení by mělo za
důsledek stejné hodnocení jako aktuálně nejvýhodnější nabídka. V případě, že tak
účastník zadávacího řízení učiní a elektronická aukce skončí, bude tento stav považován
za nesplnění zadávacích podmínek se všemi možnými důsledky takového stavu.



Zadavatel stanovil následující podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení
oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty:
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-

Minimální krok snížení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven
na 0,1 % ve vztahu k nabídkové hodnotě (jednotkové ceně) každého z účastníků.
V případě, kdy by snížení aukční hodnoty odpovídalo hodnotě menší nežli 0,01
(tj. např. 1 haléř v případě nabídkových cen), je minimální krok snížení aukční
hodnoty 0,01 (použitý elektronický nástroj pracuje se dvěma desetinnými
místy).

-

Maximální krok snížení aukční hodnoty je pro každou aukční hodnotu stanoven
na 40 % ve vztahu k nabídkové hodnotě (jednotkové ceně) každého z účastníků.



Zadavatel ukončí elektronickou aukci, jestliže neobdrží v posledních 3 (slovy třech) minutách
ostrého kola (včetně event. prodloužení) žádné nové aukční hodnoty, v jejichž důsledku by
došlo k prodloužení elektronické aukce.



Pro provedení hodnocení formou elektronické aukce bude použit certifikovaný elektronický
nástroj eGORDION verze 3.3 – Tender arena, dostupný na internetové adrese
www.tenderarena.cz.



Účastník zadávacího řízení musí pro účast v elektronické aukci disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB, osobní počítač je připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení má v počítači nainstalovaný
internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0
a vyšší), který má povolen Java Script a má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.



Účastník zadávacího řízení musí být pro účast v elektronické aukci registrován jako
dodavatel v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 – Tender arena (odkaz „registrace
dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí mít pro
účast v e-aukci roli „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní
dny) po doložení všech požadovaných dokladů. Registrace není zpoplatněna.



Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.



Bližší informace budou uvedeny ve Výzvě k podání nových aukčních hodnot a v návodu pro
elektronické aukce dostupného na portálu www.tenderarena.cz.

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném
médiu (CD), v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

6

Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
Obsah
nabídky.
Nabídka
u jednotlivých oddílů (kapitol).

bude

opatřena

obsahem

s uvedením

čísel

stránek

Podepsaný návrh Smlouvy.
Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky
účastníka zadávacího řízení a musí být podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka
zadávacího řízení. Pokud návrh Smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka
zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba
odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující
tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
Účastník zadávacího řízení uvede ve své nabídce kontaktní údaje na osobu odpovědnou za
účast v e-aukci v rozsahu uvedeném v Příloze č. 5.

11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický
nástroj) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Renata
Konvalinová, tel.: 733 129 845, e-mail: konvalinova@novemestonm.cz.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 3 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
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12. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 6 zákona, že může oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.
13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A JAZYK, VE KTERÉM MOHOU BÝT PODÁNY
Lhůta pro podání nabídek: 24. 5. 2017 do 12,00 hodin.
Uzavřená obálka obsahující kvalifikaci a nabídku, musí být označena nápisem: NEOTVÍRAT –
Veřejná zakázka – Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují, město
Nová Paka a další obce a organizace, které uzavřely smlouvu o společném zadávání“.
Nabídku a kvalifikaci v listinné podobě podává uchazeč doporučeně poštou nebo osobně, ve dnech
PO, ST od 8,00 do 17,00 hodin v ostatních pracovních dnech od 08:00 do 14.00 hodin, na adresu
Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky čp. 6, 549 01 Nové Město nad Metují

14. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek se z důvodu zařazení elektronické aukce coby prostředku pro hodnocení koná bez
přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
15. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 30 dnů od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.

16. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1a) Seznam odběrných míst Nové Město nad Metují
Příloha č. 1b) Seznam odběrných míst Nová Paka
Příloha č. 2) Seznam zadavatelů
Příloha č. 3) Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 4) Čestné prohlášení akceptace
Příloha č. 5) Tabulka zadání cen

V Nové Město nad Metují dne 4. 5. 2017

……………………………………………………………………………………
Petr Hable, starosta
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