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Název veřejné zakázky:

SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVEK PLYNU PRO LOM
PRAHA s.p. (2021)

ZADAVATEL
Obchodní firma:

LOM PRAHA s.p.

Adresa sídla:

Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00

IČ:

00000515

Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA., LL.M.,
ředitel pro obchod a logistiku,
zástupce ředitele státního podniku

Kontaktní osoba zadavatele
pro zadávací řízení:

Ing. Ivana Crhová, specialista veřejných zakázek

Telefon, mobil:

+420 296 505 435 / +420 702 248 715

E-mail:

ivana.crhova@lompraha.cz

1.

Základní údaje o veřejné zakázce

Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Kód CPV:

dodávky
nadlimitní
otevřené
09123000-7 - Zemní plyn

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby
dodávek plynu včetně distribuce do 4 odběrných míst
v době od 1. 9. 2021 do 1. 9. 2023. Bližší informace jsou
uvedeny v čl. 2 této zadávací dokumentace (dále jen
„ZD“).

Doba plnění:

doba určitá 2 roky

Předpokládaná hodnota:

14.840.000,- Kč bez DPH

Rozdělení veřejné zakázky na části:
Vyhrazené změny závazku:
Přípustnost variantnosti nabídky:
Elektronická aukce:
Výsledek zadávacího řízení:

ne
ne
ne
ano
uzavření smlouvy s 1 účastníkem.
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2.

Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění sdružených služeb dodávek plynu včetně
distribuce do 4 odběrných míst v době od 1. 9. 2021 od 6:00 hod do 1. 9. 2023 do 6:00
hod, v předpokládaném objemu 21,2 GWh.
2.2. Výklad pojmů
- Odběrné místo – je odběrné plynové zařízení odběratele označené EIC kódem
odběrného místa a adresou odběrného místa.
- MWh – megawatthodina je násobek jednotky kilowatthodina, která je použita jako
dlouhodobá průměrná hodnota tepelné energie spáleného plynu na území ČR při
teplotě +15 C˚ a tlaku 101,325 kPa tedy 10,56 kWh/m³ plynu.
2.3. Místo a doba plnění – specifikace odběrných míst
Smlouva o sdružených službách dodávek plynu bude uzavřena pro následující odběrná
místa zadavatele v době od 1. 9. 2021 od 6:00 do 1. 9. 2023 do 6:00.
I.

Stará Boleslav – Hlavenec 142, PSČ 294 74
EIC:
Způsob napojení:
Typ měření:
Denní rezervovaná kapacita:
Roční požadavek komodity:
Celkový objem komodity za
období požadované dodávky:

27ZG200Z0258275Z
MS - místní síť
B / NTL
1 500 m³
1 300 MWh
2 600 MWh

Měsíční rozpad požadované
komodity v MWh na 2021
I
VII
II
VIII
0
III
IX
50
IV
X
80
V
XI
160
VI
XII
220
2022
I
250
V
50
II
250
VI
0
III
160
VII
0
IV
80
VIII
0

II. Praha 9 – Kbely 197 00, ul. Toužimská 1058/22b
EIC:
Způsob napojení:
Typ měření:
Denní rezervovaná kapacita:
Roční požadavek komodity:
Celkový objem komodity za
období požadované dodávky:

27ZG100Z0000078M
MS – místní síť
B / STL
4 000 m³
4 400 MWh
8 800 MWh

Měsíční rozpad požadované
komodity v MWh na 2021
I
VII
II
VIII
0
III
IX
50
IV
X
300
V
XI
500
VI
XII
850
2022
I
II
III
IV

850
850
500
350

V
VI
VII
VIII

150
0
0
0
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III. Praha 9 – Kbely 197 00, ul. Mladoboleslavská 1093
EIC:
Způsob napojení:
Typ měření:
Denní rezervovaná kapacita:
Roční požadavek komodity:
Celkový objem komodity za
období požadované dodávky:

27ZG100Z0003118L
MS – místní síť
B / STL
2 500 m³
1 900 MWh
3 800 MWh

Měsíční rozpad požadované
komodity v MWh na 2021
I
VII
II
VIII
0
III
IX
50
IV
X
150
V
XI
250
VI
XII
350
2022
I
400
V
20
II
300
VI
0
III
250
VII
0
IV
130
VIII
0

IV. Přerov – letiště, Na letišti 406, 750 02 Přerov
EIC:
Způsob napojení:
Typ měření:
Denní rezervovaná kapacita:
Roční požadavek komodity:
Celkový objem komodity za
období požadované dodávky:

27ZG700Z00004788
MS – místní síť
B / STL
3 000 m³
3 000 MWh
6 000 MWh

Měsíční rozpad požadované
komodity v MWh na 2021
I
VII
II
VIII
III
IX
15
IV
X
100
V
XI
300
VI
XII
700
2022
I
700
V
20
II
680
VI
15
III
100
VII
15
IV
55
VIII
15

Předpokládaný roční odběr je 10,6 GWh. Celková předpokládaná spotřeba plynu za
požadované období dodávek do všech odběrných míst zadavatele činí 21,2 GWh.

3.

Kvalifikace dodavatelů

3.1.

Kvalifikaci splní dodavatel, který:
 prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,
 prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona.
 prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

3.2.

Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením
se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí
podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v tomto odstavci a vedoucí pobočky
závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (písm. a)),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu (písm. b)),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (písm. b)),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (písm. d)),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, (písm. e)).
3.3.

Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky – Dodavatel musí splňovat podmínky energetického zákona, vyhlášky
č. 426/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu, o podrobnostech udělování
licencí pro podnikání v energetických odvětvích a vyhlášky č. 365/2009 Sb.,
Energetického regulačního úřadu, o Pravidlech trhu s plynem, vše ve znění
pozdějších předpisů.
Doklad podle písm. a) dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho
sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

3.4.

Technická kvalifikace
a) Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V seznamu musí být rovněž uvedena
výše ročního odběru v GWh a musí být uveden údaj o tom, zda byly tyto dodávky
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realizovány řádně a odborně. Ze seznamu musí být patrné splnění níže vymezené
úrovně kvalifikačního předpokladu.
b) Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady, pokud v posledních 3 letech
realizoval alespoň třikrát řádné plnění dodávek, jejichž předmětem byly sdružené
služby dodávek plynu včetně zajištění distribuce konečným zákazníkům s ročním
odběrem nad 10 GWh.

3.5.

Předložení dokladů
Doklady k prokázání kvalifikace předkládají účastníci zadávacího řízení v prosté
kopii. Dodavatel je oprávněn ve své nabídce nahradit předložení dokladů čestným
prohlášením, a to v souladu s ust. § 86 odst. 2 zákona. Před uzavřením smlouvy je
však vybraný dodavatel vždy povinen předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

3.6.

Dodavatel může předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. To
se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu
do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad
ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být nahrazen čestným prohlášením.

3.7.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném
v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

3.8.

Dodavatel může prokázat základní a profesní způsobilost prostřednictvím výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nesmí být starší než 3 měsíce
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní a profesní způsobilost.

3.9.

Zadavatel je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné
elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na
veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným
dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a odst. 5 zákona. V případech,
kdy zákon nebo zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném
dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné
podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

3.10. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
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a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné
osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) (seznam
významných služeb – referenčních zakázek) vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
3.11. Společné prokazování kvalifikace
Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podají společnou nabídku, prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci
prokazují dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky.
3.12. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost účastníkovi
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo
nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
3.13. Nepředloží-li vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy zadavatelem
požadované originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, popř. další zadavatelem vyžádané doklady či vzorky dle ust. § 122
odst. 3 a odst. 5 zákona, bude zadavatelem v souladu s ust. § 122 odst. 7 zákona
vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4.

Využití poddodavatele

4.1.

V případě, že účastník zadávacího řízení hodlá při plnění veřejné zakázky využít
poddodavatele, je povinen ve své nabídce
a) určit části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů,
nebo
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b) předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení
známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
4.2.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud
jsou mu známi a pokud je již neuvedl ve své nabídce.

4.3.

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v nabídce vybraného dodavatele a/nebo po
doručení oznámení o výběru dodavatele dle předchozího odstavce a kteří se následně
mají zapojit do plnění veřejné zakázky (smlouvy), musí být vybraným dodavatelem
zadavateli identifikováni, a to minimálně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením
plnění veřejné zakázky daným poddodavatelem.

4.4.

Výše uvedená pravidla pro identifikaci poddodavatele platí i pro poddodavatele
v dalších úrovních dodavatelského řetězce.

5.

Návrh smlouvy, obchodní a platební podmínky

5.1.

Zadavatel uzavře Smlouvu o sdružených službách dodávek plynu s vítězným
(vybraným) dodavatelem.

5.2.

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží návrh smlouvy.

5.3.

Návrh smlouvy předložený účastníkem v jeho nabídce v rámci tohoto zadávacího
řízení musí obsahovat veškeré obchodní podmínky ve znění uvedeném
v zadávacích podmínkách. Tyto obchodní podmínky jsou pro účastníka závazné.

5.4.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách na tuto veřejnou zakázku.
Účastníkem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce
bezvýhradně odpovídat veškerým zadávacím podmínkám na tuto veřejnou zakázku
i dalšímu obsahu nabídky účastníka s tím však, že účastník je oprávněn předložit návrh
smlouvy obsahující pro zadavatele výhodnější podmínky.

5.5.

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil návrh Smlouvy o sdružených službách
dodávek plynu, který bude splňovat následující náležitosti:
 Dodavatel zpracuje návrh smlouvy tak, aby tento obsahoval veškeré parametry a
požadavky zadavatele kladené na předmět plnění veřejné zakázky v čl. 2 této
zadávací dokumentace, nabídkovou cenu dle požadavků uvedených v čl. 6 této
zadávací dokumentace a obchodní podmínky uvedené v čl. 5. této zadávací
dokumentace, neboť se jedná o požadavky, na kterých zadavatel trvá. Veškerá
ustanovení návrhu smlouvy doplněná dodavatelem nad rámec obchodních
podmínek zadavatele musí být v souladu s touto zadávací dokumentací a nesmí
zhoršovat postavení zadavatele. O shodě ustanovení návrhu smlouvy se zněním
zadávací dokumentace rozhoduje zadavatel.
 Bude-li smlouva odkazovat na všeobecné obchodní podmínky dodavatele nebo
jiné doložky, musí být tyto učiněny její přílohou.

5.6.

Obchodní podmínky
Účastník se v návrhu smlouvy zaváže k níže uvedeným obchodním podmínkám a níže
uvedenému minimálnímu rozsahu obchodních podmínek:
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Maximální zadavatelem akceptovaná výše úroku z prodlení pro případ
nedodržení termínu splatnosti, musí odpovídat výši úroku stanovené právním
předpisem (nař. vlády č. 351/2013 Sb.). Sjednání smluvní pokuty pro tento
případ je vyloučeno.
Právní vztahy vzniklé ze smlouvy se budou řídit českými právními předpisy
a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy.
Rozhodčí řízení je vyloučeno.
Účastník je oprávněn nabídnout zadavateli obchodní a platební podmínky pro
zadavatele výhodnější.
Úhrada za plnění dodávek plynu bude prováděna na základě faktur, vystavených
pro dané odběrné místo za období jednoho kalendářního měsíce se splatností 30
dní od prokazatelného doručení zadavateli.
Zadavateli budou faktury zasílány elektronicky na adresu osoby oprávněné, do
15. dne následujícího kalendářního měsíce po odečtu spotřeby.
Zadavatel neakceptuje poskytování záloh.
Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné množství plynu odebraného ve
smluvním období žádným způsobem limitováno, především nebude dodavatel
oprávněn sankcionovat zadavatele za případnou zvýšenou či sníženou spotřebu
oproti celkovému předpokládanému objemu odběru plynu, popř.
předpokládaným měsíčním odběrům plynu pro jednotlivá odběrná místa,
uvedeným v této zadávací dokumentaci.
Faktura – daňový doklad vystavená dodavatelem musí mít veškeré náležitosti
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktura je splatná do
30 dní od doručení faktury objednateli.
Nebude-li dodavatelem vystavená faktura obsahovat výše uvedené náležitosti,
nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je zadavatel
oprávněn vrátit ji dodavateli k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vrácené
faktuře zadavatel vyznačí důvod jejího vrácení. Po doručení opravené nebo nově
vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den, ve
kterém byla příslušná částka odepsána z účtu zadavatele ve prospěch účtu
dodavatele.
Smlouva se musí řídit českým právním řádem.
Vzhledem k tomu, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, musí smlouva obsahovat následující ujednání (popř.
obdobné ujednání stejného významu): „Tato smlouva nabývá platnosti dnem
podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí LOM PRAHA s.p.“

Nabídka, v níž nebude návrh smlouvy zpracován v souladu s výše uvedeným,
bude zadavatelem vyřazena jako nevyhovující.
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6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1. Jednosložková fixní komoditní cena
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako jednosložkovou fixní komoditní cenu, která je
pevná jednotková komoditní cena vyjádřená v korunách českých (Kč) za 1 MWh a je
platná pro celé období trvání smlouvy.
Tato fixní cena bude zahrnovat cenu vlastní komodity zemního plynu včetně ceny za
přepravu plynu (kapacitní i komoditní část) a službu strukturování (kapacitní
i komoditní část). Při stanovení výše celkové nabídkové ceny dodavatel přihlédne
zejména k předpokládanému celkovému objemu odebrané komodity, který činí
21,2 GWh za celou dobu trvání smlouvy.
Cena bude uvedena bez DPH, bez daně ze zemního plynu a ostatních daní a poplatků,
nebude zahrnovat regulované platby za distribuci, platby operátora trhu s plynem
a obdobné poplatky. Cenu uvedenou v písemné nabídce uchazeč následně vloží jako
výchozí nabídkovou cenu do elektronického nástroje elektronické aukce, jež bude
následně realizována v souladu s článkem 12. této zadávací dokumentace.
6.2. Cenové a platební podmínky
Cena za sdružené služby dodávek plynu bude vždy stanovena součinem jednosložkové
fixní komoditní ceny a skutečně odebraného množství zemního plynu (v MWh)
v daném odběrném místě za fakturační období.
Cena za distribuci je regulovaná a bude účtována v souladu s platným Cenovým
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) pro příslušnou
distribuční soustavou.
Cena operátora trhu s plynem je regulovaná a bude účtována v souladu s platným
Cenovým rozhodnutím ERÚ.
Nabídková cena nebude obsahovat výše uvedené regulované složky ceny, které jsou
závazně určovány rozhodnutím ERÚ a jejichž výši nemůže dodavatel ovlivnit. Tyto
složky ceny budou ve fakturaci dodavatele přičteny k jednosložkové fixní komoditní
ceně.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, na výši
DPH a cenu celkem s DPH.

7.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

7.1.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel stanoví pořadí nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku
s nejvyšší nabídkovou cenou. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka
obsahující nejnižší jednosložkovou fixní komoditní nabídkovou cenu v Kč za 1 MWh
bez DPH.

7.2.

Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky účastníků s využitím elektronické aukce
v souladu s § 120 a § 121 zákona.
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7.3.

Aukce bude pořádána na profilu zadavatele E-ZAK, který je provozován společností
QMC, s.r.o., se sídlem Bellova 40, č.p. 370, 623 00 Brno, IČO 26262525.

8.

Lhůty

8.1.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 3. 2021 v 10:00 hod.

9.

Pokyny pro zpracování nabídky

9.1.

Požadavky zadavatele na zpracování nabídky
 Nabídka musí být v elektronické podobě a musí být dobře čitelná.
 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce s výjimkou uvedení v České
republice běžně užívaných anglických odborných výrazů v relevantním oboru.
 Nabídka a veškeré v ní zařazené doklady požadované zákonem a touto zadávací
dokumentací musí být podepsány účastníkem zadávacího řízení, resp. statutárním
orgánem účastníka či prokuristou. V případě podepsání nabídky jinou osobou je
k nabídce nutné přiložit zmocnění této osoby k zastupování účastníka opatřené
úředně ověřeným podpisem účastníka, resp. jeho statutárního orgánu.
 Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, který nemusí být opatřený podpisem
účastníka zadávacího řízení.
 Nabídka musí v příslušné kolonce na krycím listu nabídky obsahovat kontaktní
e-mailovou adresu, na kterou bude moci zadavatel v průběhu zadávacího řízení
zasílat účastníku zadávacího řízení korespondenci.

9.2.

Zadavatel požaduje, aby obsah nabídky byl strukturován následovně:
Krycí list nabídky
S uvedením názvu veřejné zakázky, který bude datován, orazítkován, podepsán
účastníkem zadávacího řízení, resp. statutárním orgánem účastníka, jeho prokuristou či
zmocněncem a budou zde uvedeny základní identifikační údaje o účastníku (název,
právní forma, adresa sídla, popř. doručovací adresa, je-li odlišná od adresy sídla, IČ,
DIČ, pracovník oprávněný k jednání, telefonické a e-mailové spojení).
Závazný vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD.
Obsah nabídky
V nabídce bude uveden obsah nabídky s vyjmenováním jednotlivých částí nabídky
a vložených dokumentů s odvoláním na stránku nabídky s uvedením počtu listů
jednotlivých částí nabídky.
Prokázání splnění kvalifikace
K prokázání kvalifikace dodavatel předloží v nabídce originály dokladů vydaných
v elektronické podobě, popř. kopie dokladů požadovaných zákonem a zadavatelem
v čl. 3 této zadávací dokumentace nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
nebo čestné prohlášení.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této ZD.
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Další informace požadované touto zadávací dokumentací či informace, které jsou
relevantní pro realizaci VZ.
Cenová nabídka zpracovaná dle článku 6 této ZD.
Návrh smlouvy v souladu s článkem 5 této ZD.
Na posledním listu nabídky bude prohlášení účastníka zadávacího řízení, v němž
uvede celkový počet všech listů.
Účastník předloží kompletní nabídku ve formátu PDF a návrh smlouvy ve
formátu DOC, a to prostřednictvím elektronického nástroje – viz dále informace
v čl. 10.
9.3.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to buď samostatně, nebo
společně s dalšími dodavateli. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podá více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

9.4.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

9.5.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si před podáním nabídky řádně
prostudovali zadávací dokumentaci a při zpracování nabídky postupovali přesně
podle pokynů v zadávací dokumentaci uvedených. Nabídky, jejichž obsah nebude
odpovídat požadované struktuře nebo které nesplní některou z dalších podmínek
stanovených v této zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení v souladu
se zákonem vyloučeny.

9.6.

Požadavky na jednotné zpracování nabídky v elektronické podobě do následné
elektronické aukce:
V souladu s „Uživatelskou příručkou pro dodavatele elektronického nástroje E-ZAK
pro veřejné zakázky a elektronické aukční síně“ realizované na profilu zadavatele EZAK (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) účastník, jehož nabídka nebyla
v rámci předběžného hodnocení vyřazena, vloží do elektronického nástroje
jednotkové ceny zpracované podle čl. 6 této zadávací dokumentace.
Účastník podáním nabídky vyslovuje svůj souhlas s těmito zadávacími podmínkami
a pravidly elektronické aukce.

10.

Způsob podání nabídek

10.1. Nabídku je možné podat v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.lompraha.cz/. Uživatelskou příručku pro dodavatele naleznete na
internetové stránce: https://zakazky.lompraha.cz/ a v příloze č. 3 této zadávací
dokumentace.
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10.2. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do zadávacího
řízení zařazeny. Za okamžik podání nabídky se považuje její doručení
prostřednictvím výše uvedeného profilu zadavatele. Na nabídky doručené jiným
způsobem než prostřednictvím elektronického nástroje nebo po stanoveném
termínu, bude nahlíženo, jako kdyby nebyly podány!
10.3. Podáním nabídky dodavatel potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny
informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového
tvrzení.

11.

Realizace elektronické aukce

11.1. Elektronická aukce bude pořádána na profilu zadavatele E-ZAK, provozovaném
společností QMC, s.r.o., se sídlem Bellova 40, 623 00 Brno, IČO 26262525.
Internetová adresa profilu zadavatele je: https://zakazky.lompraha.cz.
11.2. Výzva k podání nových aukčních hodnot
Po předběžném hodnocení nabídek bude všem účastníkům řízení, kteří nebyli z řízení
vyloučeni, rozeslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a na e-mailovou
adresu uvedenou na krycím listu nabídky, výzva k podání nových aukčních hodnot
do elektronické aukce (výzva k účasti v elektronické aukci), a to ve lhůtě minimálně
dvou pracovních dnů předem.
Výzva bude obsahovat:
 datum a čas zahájení elektronické aukce;
 kontakt na administrátora elektronické aukce;
 veškeré informace nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům
použitým pro provedení elektronické aukce;
 podrobné informace o průběhu vlastní elektronické aukce;
 odkaz na internetovou adresu s uživatelskou příručkou pro účastníky elektronické
aukce (jedná se o stejnou příručku, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace).
11.3. Postup při elektronické aukci
Předmětem elektronické aukce bude jediné hodnotící kritérium, a to nabídková cena –
jednosložková fixní komoditní cena, vyjádřená v korunách českých (Kč) bez DPH za
1 MWh, jak je tato cena definována v čl. 6 této zadávací dokumentace.
V průběhu elektronické aukce budou její účastníci podávat do elektronické aukce nové
nabídkové ceny.
Podmínky snížení nabídkové ceny:
 Minimální krok je 1% a bude vztažen k předchozí nabídkové ceně účastníka řízení.
 Svou nabídkovou cenu může účastník řízení pouze snižovat s ohledem na
stanovený minimální krok. Změna nabídkové ceny směrem nahoru nebude
systémem akceptována. Systém rovněž neakceptuje dorovnání nabídkové ceny
s jiným účastníkem řízení.
Informace, které budou poskytnuty účastníku řízení v průběhu elektronické
aukce a konec elektronické aukce:
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V průběhu vlastní aukce účastník řízení uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší
nabídky. Elektronická aukce skončí uplynutím předem stanovené doby v kombinaci
s nastaveným prodlužování elektronické aukce – bude upřesněno ve výzvě k účasti
v elektronické aukci.
Po ukončení elektronické aukce bude elektronickým nástrojem E-ZAK automaticky
vygenerován protokol o průběhu elektronické aukce s konečným pořadím jednotlivých
účastníků řízení, ve kterém budou uvedeny konečné nabídkové ceny účastníků řízení.
11.4. Technické informace
Účastník řízení 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 okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci,
a případné problémy ohlásit kontaktní osobě zadavatele. Na později zjištěné
technické problémy na straně účastníka řízení nebude brán zřetel.
Z technického hlediska není možné použít certifikát uložený na USB tokenu nebo
jiném technickém zařízení, pokud toto zařízení neumožňuje export privátního klíče ve
formátu *.pfx nebo P12.
Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně jsou stejné jako přístupové údaje do
elektronického nástroje E-ZAK (dostupný na https://zakazky.lompraha.cz). Pokud
účastník řízení již nedisponuje přihlašovacími údaji z minulosti, je povinen provést
registraci.
Zadavatel upozorňuje, že aukční síň disponuje funkcí automatického odhlášení, pokud
je uživatel po delší dobu v průběhu aukce nečinný.
11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zopakovat elektronickou aukci za následujících
podmínek:
 Do aukční síně se nepřihlásí žádný účastník řízení.
 Do aukční síně se přihlásí pouze jeden účastník řízení.
 Nedojde ke snížení nejnižší nabídkové ceny oproti nejnižší nabídkové ceně vzešlé
z předběžného hodnocení nabídek.
 V případě snížení nejnižší nabídkové ceny pouze jedním účastníkem řízení.

12.

Podmínky pro dodavatele

12.1. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických
a fyzických osob.
12.2. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, tak
v souladu s §122 odst. 5 zákona, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
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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.
12.3. Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy zadavateli, na výzvu učiněnou
podle ust. § 122 odst. 3 zákona, jako podmínku pro uzavření smlouvy, předložit
a) originály nebo doklady konvertované do elektronické podoby o jeho kvalifikaci,
pokud je již nemá k dispozici, a
12.4. Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro
záměr zadání zakázky, dodavatel není oprávněn ji použít k jakýmkoliv jiným účelům.
12.5. Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci
související se zadávacím řízením jsou pro dodavatele závazné.
12.6. Dodavatel zadávacího řízení předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky
nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
13.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace způsobem podle ust. § 98 zákona.
13.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické
podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky, nebo e-mailem
adresovaným kontaktní osobě, nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
13.3. Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění
požadavku bude uveřejněno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku dodavatele dle § 98 odst. 4 zákona.
13.4. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na profilu, a to nejméně
5 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací
dokumentace může zadavatel provést i bez předchozí žádosti.

14.

Práva a povinnosti zadavatele

14.1. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu
zadávacího řízení.
14.2. V souladu s ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří
naplnění důvodu pro vyloučení (zadavatel může vyloučit účastníka, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány
výlučně zaknihované akcie) na základě informací uvedených v obchodním rejstříku.
Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě
předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž
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souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka,
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.
14.3. Zadavatel v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona může provést posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení před nebo až po hodnocení nabídek.
U vybraného dodavatele musí provést posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
14.4. Zadavatel zveřejní uzavřenou smlouvu včetně jejích změn a dodatků dle ust. § 219
zákona a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dodavatel je oprávněn ve smlouvě výslovně označit informace, u kterých to vyžaduje
ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, které nemají být
zveřejněny.
14.5. Zadavatel zveřejní, v souladu s ust. § 219 odst. 3 zákona, výši skutečně uhrazené
ceny za plnění smlouvy.

15.

Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Uživatelská příručka pro dodavatele systému E-ZAK elektronický
nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

V Praze dne 02. 02. 2021
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podepsal Ing. Bc.
Daňhel
Radomír Radomír
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Daňhel 2021.02.02
22:56:11 +01'00'
LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsal
Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
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