„Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro objekty v majetku statutárního
města Zlína“

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
ve výběrovém řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

„Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického
managementu pro objekty v majetku statutárního města Zlína“
Usnesením Rady města Zlína č. 97/15R/2017 ze dne 24. 7. 2017 bylo schváleno výběrové řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě
energetického managementu pro objekty v majetku statutárního města Zlína", v souladu s § 27 písm. a)
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „zákon“). Rada města Zlína dále
usnesením č. 97/15R/2017 ze dne 24. 7. 2017 pověřila Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací
některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o
zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a jmenovala komisi pro
výběrové řízení.
Obracíme se na Vás tímto s výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace (dále jako „výzva“)
ve výběrovém řízení v souladu s § 31 zákona, na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Identifikační údaje zadavatele a kontaktní údaje:
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Jehož jménem jedná:
Pověřen úkony ve výběrovém řízení:
Odpovědný odbor:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Kontaktní osoba v rámci
výběrového řízení:
Telefon:
E-mail:

statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
obec
00283924
CZ00283924
MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Ondřej Běták, náměstek primátora
Odbor vnitřní správy
Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy
577 630 400
jirijelinek@zlin.eu
Martin Červinka, hlavní energetik
577 630 405
martincervinka@zlin.eu
Mgr. Romana Červíková, právník oddělení veřejných
zakázek Odboru právního
577 630 256
romanacervikova@zlin.eu

1. Předmět plnění:
1.1. Zadavatel hodlá nalézt dodavatele, jenž by u objektů v majetku statutárního města Zlín zavedl systém
hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle ČSN ISO 50001. Zadavatel zároveň
informuje všechny potenciální účastníky výběrového řízení, že na tento projekt získal dotační podporu ze
státního rozpočtu v souladu se zněním Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných
a druhotných zdrojů energie pro rok 2017 – Program EFEKT 2, konkrétně pro aktivitu 2D – Zavádění
systému managementu hospodaření s energií v podobě energetického managementu (dále jen jako
SMHE).
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1.2. Předmět veřejné zakázky
Hlavním důvodem zavedení SMHE pro statutární město Zlín a jeho příspěvkové organizace je stanovit
odpovědnosti a pravomoci, zdroje, způsob komunikace, řízení dokumentů a ustanovení potřebná pro
naplnění plánu energetické politiky, cílů a cílových hodnot. Statutární město Zlín zahrnuje do systému
managementu hospodaření s energií objekty, které má ve svém majetku a spravuje je samo nebo
prostřednictvím organizací jím zřizovaných a zakládaných. Seznam objektů tvoří přílohu č. 4 této výzvy.
Výstupem SMHE dle ČSN ISO 50001 bude:
 Vyhlášení energetické politiky statutárního města Zlína.
 Jmenování členů týmu systému managementu hospodaření s energiemi.
 Školení členů týmu SMHE.
 Stanovení struktury týmu SMHE.
 Stanovení pravomocí, odpovědností a činností prováděných členy týmu SMHE.
 Zpracování Registru legislativních požadavků.
 Zpracování Zásad hospodárného využívání energie.
 Zjištění energetické náročnosti budov v majetku města.
 Zjištění celkového energetického hospodářství města.
 Ověření, zda budovy a jejich technologie naplňují požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, v platném znění.
 Zajištění naplnění legislativních požadavků.
 Zavedení systému zadávání samoodečtů pro všechna fakturační odběrná místa umístěná v budově,
vytipování objektů pro instalaci podružného měření.
 Sledování výkyvů ve spotřebách, zajištění nápravných opatření.
 Identifikace významného užití a spotřeby energie.
 Zjištění množství produkce CO2 pro danou komoditu.
 Zjištění skutečné spotřeby tepelné energie s přepočtenou – tzv. denostupňová metoda.
 Nastavení ukazatelů energetické náročnosti objektů (EnPI).
 Stanovení energetických cílů a cílových hodnot.
 Zjištění možnosti pro optimalizaci distribučních sazeb a optimalizaci velikosti jističů.
Účastník výběrového řízení se podáním nabídky, v případě, že bude vybraným dodavatelem, zavazuje, že
bude předmět zakázky zpracovávat v souladu s Podmínkami čerpání neinvestiční dotace aktivity 2D
Zavádění systému managementu hospodaření s energií v podobě energetického managementu, které mu
zadavatel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy poskytne.
Do výsledné celkové nabídkové ceny za poskytnutí služeb uchazeč započte všechny předpokládané
náklady. Způsob nacenění provede uchazeč formou vyplnění krycího listu. Uchazeč využije vzor krycího
listu zadavatele, který je přílohou č. 1 této výzvy. V případě rozporu údajů o nabídkové ceně v krycím listu a
smlouvě o dílo má přednost údaj uvedený ve smlouvě o dílo.
Předmět veřejné zakázky bude realizován dle výše uvedeného a dle seznamu předmětných objektů (příloha
č. 5 - výzvy) a dále dle obchodních podmínek zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo (příloha č. 4
výzvy).
1.3. Povaha výběrového řízení
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale v souladu s § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby.
1.4. Poddodávky
Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části/část veřejné zakázky má v úmyslu zadat poddodavatelům
včetně identifikačních údajů těchto poddodavatelů. V případě, že nabídka nebude obsahovat seznam
poddodavatelů, bude mít zadavatel za to, že dodavatel provede veřejnou zakázku v celém rozsahu
vlastními silami (v takovém případě musí dodavatel prokázat splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu celého předmětu).
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2. Podmínky výběrového řízení:
2.1. Podmínky
výběrového
řízení
zahrnují
tuto
výzvu
k podání
nabídky
a prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, kterými jsou:
1. krycí list nabídky
2. vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. obchodní podmínky ve formě vzorového návrhu smlouvy o dílo
4. seznam objektů
2. 2. Dodatečné informace k výběrovému řízení:
Případné žádosti o dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení je možno zaslat na e-mailovou
adresu romanacervikova@zlin.eu a v kopii na adresu martincervinka@zlin.eu, případně poštou k rukám
Romana Červíková, Odbor právní, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.
Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena výše uvedeným způsobem nejpozději
do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě doručení žádosti o
dodatečné informace po uplynutí lhůty pro podání nabídek není zadavatel povinen tuto žádost věcně vyřídit
s výjimkou případu, kdy by požadovaná informace mohla mít vliv na zpracování nabídek a jejich
porovnatelnost.
2.3. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace včetně všech příloh bude v elektronické
podobě po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek uveřejněna v plném znění na profilu statutárního
města Zlína jako zadavatele. Odkaz: https://www.tenderarena.cz/profily/Zlin

3. Doba plnění:
3.1

Doba plnění:

a)

předpokládaný termín zahájení plnění:

do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo

b)

požadovaný termín ukončení plnění:

31. 10. 2017

4. Prokázání splnění kvalifikace:
4.1.

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:

4.1.1 Základní kvalifikace:
- čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti v originále podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele (dodavatel může použít jako vzor čestného prohlášení přílohu č. 2 této výzvy).
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí
organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,
b) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
c) který není v likvidaci,
d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

Strana 3 (celkem 8)

„Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro objekty v majetku statutárního
města Zlína“

e)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

4.1.2 Profesní kvalifikace:
-

výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dní, v prosté kopii,

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, tzn. Výpis
z živnostenského rejstříku, či licenci, v prosté kopii. Obojí v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky,

-

doklad o oprávnění energetického specialisty dle zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření
energií, v platném znění – tuto kvalifikaci dodavatel doloží prostou kopií oprávnění vydaného MPO a
uvede právní vztah této osoby k dodavateli (zaměstnanec, popř. poddodavatel, který se zaváže plnit
tuto veřejnou zakázku dle bodu 4.2.1. této výzvy). Osoba, vlastnící toto oprávnění bude členem
realizačního týmu a bude ve smlouvě uvedena jako zástupce dodavatele ve věcech
technických.

4.1.3 Technická kvalifikace:
Dodavatel doloží ve své nabídce seznam alespoň 3 významných služeb s plněním převyšujícím 100 000 Kč
bez DPH/jedna zakázka, jenž spočívají v poskytnutí služeb v rozsahu předmětu zakázky dodavatelem za
poslední tři roky, přičemž alespoň jedna z těchto zakázek musí obsahovat kompletní zavedení systému
energetického managementu dle ČSN ISO 50001 s následnou úspěšnou certifikací.
Přílohou seznamu služeb dodavatel doloží osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto služeb
obdobného charakteru jako je veřejná zakázka v kopii nebo své čestné prohlášení, ze kterého bude
vyplývat, že poskytované služby byly provedeny řádně.
Splnění požadavků zadavatele musí z dokumentů vyplývat. Zadavatel je oprávněn si veškeré údaje
ověřit.
V případě, že zadavatel požaduje předložení dokumentů k prokázání kvalifikačních předpokladů
v prosté kopii, je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat po uchazeči předložit originály nebo
ověřené kopie těchto dokladů a uchazeč je povinen je předložit.
4.2. Další informace k prokazování splnění kvalifikačních předpokladů
4.2.1 Prokazování kvalifikace pomocí poddodavatele:
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou s poddodavatelem
(nebo prohlášení poddodavatele), z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k
plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle bodu 4.1. této výzvy a dále výpis z obchodního rejstříku je-li v něm poddodavatel
zapsán a doklad o oprávnění k podnikání, popř. doklad o oprávnění energetického specialisty, podle
zvláštních právních předpisů. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.1 této výzvy.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:
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5.1. Minimální obsah nabídek
Nabídka uchazeče bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady seřazené do následujících oddílů:
A.

B.
C.

D.
E.

Krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru – příloha č. 1 této výzvy)
Obsahující název dodavatele, sídlo, statutárního zástupce, IČ, osobu oprávněnou jednat za
dodavatele, celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH a nabídkovou cenu včetně DPH.
Krycí list bude dále opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným
k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, uložena za krycím
listem nabídky).
Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s bodem 4 této výzvy
Podepsaný návrh smlouvy o dílo v souladu s obchodními podmínkami, které zadavatel předkládá
ve formě vzorového návrhu smlouvy o dílo jako součást podmínek výběrového řízení (příloha č. 3
výzvy).
Seznam případných poddodavatelů (viz bod č. 1.4 této výzvy)
Případné další přílohy a doplnění nabídky uchazečem.

5.2. Způsob zpracování nabídky
Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v případě podpisu nabídky
zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího
dokumentu.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována
v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do
jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby
nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě zadavatel doporučuje zabezpečit nabídku proti
nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně
razítkem uchazeče.
5.3. Další podmínky na podání nabídek
a)

b)

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena
adresa, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

5.4. Nabídková cena
Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena, zahrnuje vše k řádnému provedení
celého předmětu veřejné zakázky dle této výzvy a návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeči vyčíslí nabídkovou cenu bez DPH, dále DPH a včetně DPH. Neplátci DPH vyčíslí
nabídkovou cenu jako nabídkovou cenu včetně DPH.
Nabídková cena za předmět díla musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu
realizace zakázky.

Strana 5 (celkem 8)

„Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro objekty v majetku statutárního
města Zlína“

6. Platební podmínky zadavatele a další smluvní podmínky:
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách (příloha č. 3 této výzvy). Pokud zadávací
podmínky výslovně neumožňují uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč
povinen stanovené platební podmínky respektovat.

7. Návrh smlouvy o dílo:
7.1 Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo v souladu s obchodními podmínkami na plnění
veřejné zakázky, které zadavatel stanovil ve formě vzorového návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).
7.2 Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční
částky apod.) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu.
Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.
7.3 Uchazeč není oprávněn jakýmkoliv způsobem upravovat a měnit znění jednotlivých ustanovení
vzorového návrhu smlouvy o dílo nebo doplňovat jiné než požadované údaje ve znění
jednotlivých ustanovení návrhu smlouvy.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek:
8.1. Lhůta pro podání nabídek: do 22. 8. 2017, do 10:00 hodin.
8.2. Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele, a to výlučně prostřednictvím podatelny
v budově Magistrátu města Zlína, na náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Uchazeči dále mohou poslat nabídku
doporučeně poštou na uvedenou adresu tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek
doručena zadavateli. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro
objekty v majetku statutárního města Zlína“ na přelepení opatřené razítkem uchazeče a podpisem
osoby oprávněné jednat za uchazeče. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče a nápis
„NEOTEVÍRAT“.
8.3. Nabídky předložené po stanovené lhůtě pro podání nabídek nebudou otevřeny.

9. Hodnocení nabídek:
9.1. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria: nejnižší celková nabídková cena
včetně DPH.
9.2. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny komisí pro výběrové řízení jmenovanou usnesením Rady města Zlína
č. 97/15R/2017 ze dne 24. 7. 2017 ve složení dle interního předpisu zadavatele (dále jen „komise“).
Nabídkové ceny budou seřazeny podle jejich výše. V případě shodné výše nabídkové ceny v nabídkách
více uchazečů bude jako vhodnější nabídka vyhodnocena ta nabídka, která byla doručena (předána) na
podatelnu zadavatele (viz bod 8.2. této výzvy k podání nabídky) dříve.

10. Doplňující podmínky zadavatele:
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10.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění podmínek výběrového řízení, a to písemnou
formou shodně všem uchazečům.

10.2.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení bez udání
důvodu kdykoliv do uzavření smlouvy.

10.3.

Zadavatel je oprávněn upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má
k dispozici. Zadavatel si vyhrazuje právo zadat i dílčí část zakázky.

10.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud nepředloží požadované kvalifikační
předpoklady nebo nesplní další požadavky obsažené v podmínkách výběrového řízení.

10.5.

Uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy, pokud bude vybrána jeho nabídka jako nejvhodnější.

10.6.

Podáním nabídky uchazeč dává souhlas ke zpracování jeho osobních údajů.

10.7.

Odevzdáním nabídky souhlasí uchazeč s vyhlášenými podmínkami výběrového řízení.

10.8.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.

10.9.

Uchazeč je vázán svou nabídkou nejméně do 30. 11. 2017

10.10. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10.11. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu
zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele.
10.12. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních
dnů po rozhodnutí o jejím výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
10.13. Není-li v této výzvě stanoveno jinak, může zadavatel postupovat obdobně dle zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

………………………………
Ondřej Běták
náměstek primátora

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

krycí list nabídky
vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
obchodní podmínky ve formě vzorového návrhu smlouvy o dílo
seznam objektů s uvedením odběrných míst EE, ZP, teplo, voda
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