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Výzva k podání nabídky
(včetně zadávací dokumentace)
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona.
V případě odkazů na zákon v této Výzvě zadavatel pouze analogicky používá ustanovení zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále také
"profil zadavatele"), dostupného na https://zakazky.eru.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována
elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK.
Název veřejné zakázky (dále jen" VZ")

Poradenské a konzultační služby v oblasti implementace nařízení Komise (EU)
č. 2017/460a rozvoje modelu trhu s plynem v ČR
Druh plnění veřejné zakázky: služba

A. Identifikační údaje zadavatele:
Úřední název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon / e-mail osoby oprávněné jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba ve věci VZ:
Telefon / e-mail kontaktní osoby:

Česká republika - Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava
70894451
není plátcem DPH
Ing. Martin Svoboda, vedoucí oddělení sítí
a organizace trhu
255 715 576/ martin.svoboda@eru.cz
Mgr. Pavel Holas
564 578 625 / pavel.holas@eru.cz

B. Předmět VZ (stručný popis, počet):
Zajištění poradenských služeb, spočívajících v poskytování poradenství potřebného pro výkon
činností v působnosti zadavatele zejména (nikoli však výlučně) v oblastech:
•
•
•
•

Implementace nařízení Komise (EU) č. 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (TAR Ne)
Rozvoj modelu trhu s plynem v ČR v kontextu rozvoje evropského energetického trhu
Vyhodnocení modelu implementace nařízení Komise (EU) č. 312/2014
Ad - hoc poradenství k aktuálně řešeným tématům v oblasti plynárenství
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Poradenské služby budou poskytovány formou konzultací, účasti na jednáních, zpracování odborných
stanovisek a posudků.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření jednorázové smlouvy s vybraným dodavatelem.
C. Specifikace - popis předmětu VZ (konkrétní parametry předmětu VZ, položek VZ):
Viz bod B. této výzvy.
Kód z číselníku NIPEZ:
85312320-8

Poradenské služby

D. Předpokládaná hodnota VZ (položek VZ):
1 500 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je zadavatelem stanovena jako maximální pro realizaci předmětné veřejné
zakázky.

E. Místo plnění (adresa):
Praha, Partyzánská 7

F. Předpokládaný termín plnění (datum):
Předpokládaný termín zahájení: 1. 3. 2018, termín ukončení: 31. 12.2019.

G. Kritéria hodnocení pro VZ:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria hodnocení, kterým je ekonomická
nabídky, a to bodovací metodou v souladu s následujícími hodnotícími kritérii:

Dílčí bodnotící kritérium
a)

výhodnost

Váha
40%

Nabídková cena

(hodinová sazba v Kč vč. DPH)
b)

Kvalita plnění

60%

(zpracování odpovědí na otázky zadavatele
Příloha č. 2)

-

viz

H. Specifikace kritérií hodnocení a metoda hodnocení:
Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle této
výzvy a obsahují náležitosti a doklady požadované zadavatelem v této Výzvě.

Kritérium Nabídková cena
1. S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanoví účastník nabídkovou cenu
jako smluvní odměnu za 1 hodinu poskytování poradenských služeb bez ohledu na charakter či
náročnost poradenské služby a bez ohledu na funkční postavení či zařazení poradce
poskytujícího poradenské služby (dále též jen "hodinová sazba").
2. Nabídková cena veřejné zakázky (hodinová sazba) musí být stanovena jako cena nejvýše
přípustná a konečná. V nabídkové ceně musí být již zahrnuty veškeré režijní náklady účastníka
související s poskytováním poradenských služeb podle této výzvy, tzn. plošné náklady pro
všechny poradce, kteří se budou podílet na poskytování poradenských služeb, dále pak náklady
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na mzdy, pojištění, poštovné, cestovné a náhrady cestovného, paušál za tisk, opisy a fotokopie,
faxy, telefony, e-maily, apod.
3. Nabídková cena (hodinová sazba) bude účastníkem uvedena v rozsahu ceny v Kč bez DPH,
sazby DPH a ceny v Kč vč. DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní
částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona Č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši
sazby platné ke dni podání nabídky.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.
4. Nabídkovou cenu (hodinovou sazbu) bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů týkajících se sazby DPH uplatňované na služby, jež jsou předmětem této
veřejné zakázky, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni vzniku
zdanitelného plnění.
5. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria a tudíž hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce v tomto kritériu.
6. Hodnocení nabídek bude v tomto hodnotícím kritériu probíhat podle vzorce:
Počet bodů kritéria = (100 x nejnižší nabídková cena/hodnocená nabídková cena) x váha
kritéria "Nabídková cena" v %,
přičemž nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu.

Kritérium Kvalita plnění
1. Zadavatel požaduje pro účely hodnocení v tomto hodnotícím kritériu zpracovat odpovědi na
otázky, jejichž specifikace (zadání) je uvedena v Příloze Č. 2 této výzvy.
2. Vypracované odpovědi dle uvedeného zadání účastník zpracuje a předloží je zadavateli jako
součást své nabídky; tyto dokumenty budou sloužit pro účely hodnocení nabízené kvality
budoucího plnění veřejné zakázky.
3. Zadavatel dále stanoví parametry, podle kterých bude kvalita zpracovaných odpovědí v rámci
tohoto hodnotícího kritéria hodnocena:
a) odborná, formulační a stylistická úroveň, srozumitelnost a přehlednost;
b) věcná správnost a logická provázanost uvedené argumentace;
c) zohlednění všech relevantních aspektů souvisejících s danou otázkou.
4. Jedná se o číselně nevyjádřitelné kritérium. Hodnocení nabídek v tomto kritériu provede
zadavatel tak, že sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí,
v souladu s předchozím odstavcem, nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve
vztahu k nejvýhodnější nabídce. Obdržený počet bodů bude následně vynásoben vahou kritéria
u zpracovaných odpovědí v souladu s Přílohou Č. 2.
5. Hodnocení nabídek bude v tomto kritériu hodnocení probíhat podle vzorce:
Počet bodů kritéria = 100 x (hodnota hodnocené nabídky podle Přílohy Č. 2 / hodnota
nejvýhodnější nabídky podle Přílohy Č. 2) x váha kritéria "Kvalita plnění" v %, přičemž
nejvýhodnější nabídkou je ta, která dosáhne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu.
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Celkové hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria
1. Celkové hodnocení nabídek provede zadavatel tak, že u každé nabídky sečte počet bodů obou
kritérií. Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel
uzavře s vybraným účastníkem smlouvu.
2. V případě rovnosti celkového počtu bodů, obdržených při hodnocení nabídek zadavatelem,
rozhoduje vyšší počet bodů za hodnotící kritérium s vyšší váhou. V případě, že nebude možné
rozhodnout podle předchozí věty, bude zadavatelem vyhodnocena nabídka podaná dříve jako
nabídka vítězná.
3. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována
desetinná místa podle matematických pravidel.

na dvě

I. Požadavky na zpracování a členění nabídky a požadavky na prokázání kvalifikace:
1. Účastník může podat pouze jednu nabídku, kterou předloží v souladu s požadavky této výzvy.
2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, vč. všech příloh a dokumentů.
3. Nabídka bude zpracována a předložena v elektronické podobě ve formátu PDF.

4. Účastník s nabídkou předloží:
•

vyplněný krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
• kopii VÝPisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, a to s aktuálními údaji ke dni podání nabídky,
• kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ s aktuálními
údaji ke dni podání nabídky; předmět podnikání například výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: činnost organizačních,
technických nebo ekonomických poradců, poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků,
• návrh smlouvy v rozsahu přílohy č. 3 této výzvy. Závazný text návrhu smlouvy doplní
účastník pouze o údaje označené (podbarvené) v návrhu smlouvy či požadované ve Výzvě.
Návrh smlouvy bude podepsán (lze podepsat i elektronicky) osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka,
• zpracované odpovědi na otázky požadované zadavatelem jako podklad pro hodnocení
nabídek v rozsahu přílohy č. 2 této výzvy - bude podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka,
• seznam služeb, obdobných jako je předmět veřejné zakázky, specifikovaný v bodu B. této
výzvy, poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení minimální požadavek:
1 referenční zakázka v hodnotě přesahující částku 200 000 Kč bez DPH,
Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a musí obsahovat
o identifikaci objednatele,
o specifikaci předmětu veřejné zakázky (specifikaci poskytnutých služeb),
o dobu plnění (min. měsíc, rok),
o finanční rozsah (cenu)
Služby poskytnuté účastníkem v uvedeném období se považují za splněné, pokud byly
v průběhu této doby řádně dokončeny a bez vad.
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J. Obchodní a platební podmínky (minimální rozsah):
1. Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy v příloze

Č.

3 této Výzvy

2. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění
nebo změnu, s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek výzvy.

K. Další podmínky zadavatele:
1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník.
2. Zadavatel si vyhrazuje, aby v případě, že bude zakázka plněna z části prostřednictvím
poddodavatele, poskytl účastník v rámci své nabídky zadavateli identifikační údaje
o konkrétním poddodavateli, který se bude na plnění zakázky podílet a o oblasti plnění veřejné
zakázky, které bude tento poddodavatel plnit. V tomto případě účastník s nabídkou předloží
doklady poddodavatele v rozsahu: výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či v jiné
obdobné evidenci, pokud je v ní zapsán a písemný závazek, uzavřený s poddodavatelem, z níž
vyplývá závazek poddodavatele
k poskytnutí
plnění verejne zakázky dodavatelem
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky.
3. Zadavatel si vyhrazuje, že účastník při plnění veřejné zakázky prostřednictvím
bude odborným garantem celé zakázky.

poddodavatele

4. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
6. Účastník bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně sjednané odměny, v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb. (zákon
o registru smluv).
7. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho
uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího
řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ malého rozsahu, a to i bez udání důvodu. Účastníku
v této souvislosti nevzniká jakýkoliv nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto
zadávacím řízení.
10. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, veřejná zakázka není dělena na části.

L. Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Zadání otázek pro účely hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu Kvalita plnění
3. Návrh smlouvy
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M. Lhůta a místo pro podání nabídky (datum, hodina, adresa):

9. 2. 2018, do 11,00 hod.
Místo podání - viz bod N výzvy.
N. Způsob podání nabídky:

V případě zájmu o tuto VZ zasílejte ve stanovené lhůtě nabídku na Energetický regulační úřad
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
URL adresa VZ: https://zakazky.eru.cz/vz00000302
Systémové číslo VZ: P18V00000005

Ing. Vladimír Outrata v.r.
předseda Rady ERÚ
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Příloha

Č.

1 k č.j. 12864-412017-ERU

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Poradenské a konzultační služby v oblasti implementace nařízení Komise (EU) č. 2017/460
a rozvoje modelu trhu s plynem v ČR"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. Č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název účastníka:
Sídlo účastníka:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Zástupce odpovědný za jednání účastníka pro zakázku:
Jméno:
.
E-mail, telefon:
Peněžní ústav:

..................................

Číslo účtu:

Prohlášení účastníka:
1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve
specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normamí platnými pro Českou republiku.
3. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán
povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právnímí předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).
Celková nabídková cena za předmět plnění v Kč:

Předmět VZ

bez DPH

Poradenské služby - hodinová sazba

x

XXX,XX

DPH21 %

včetně DPH

XXX,XX

x XXX}{X,

Cena v Kč vč. DPH slovy: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkorunčeskýchxxhaléřů

v

dne

.

Jméno a p0dpis

oprávněného zástupce účastníka
číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 17000 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888

ER~

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
telefon: 564 578 666 - ústředna
e-mail: podatelna@eru.cz
www.eru.cz
ID datové schránky: eeuaau7

Energetický regulační úřad

Příloha Č. 2 k č.j. 12864-412017-ERU
Zadání otázek pro účely hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu Kvalita plnění

Pro účely hodnocení a do nabídky zpracuje účastník odpovědi resp. stanoviska dle níže uvedených
zadání.

1) Identifikujte možná rizika spojená s implementací TAR Ne v ČR. Navrhněte, jak by bylo možné
identifikovaná rizika minimalizovat.
dílčí váha: 30%
2) Jaké dopady může přinést úprava cen stanovených za přepravu plynu na jednotlivých vstupních
a výstupních bodech přepravní soustavy pro obchodníky s plynem?
dílčí váha: 30%
3) Jaký vliv mají v metodice referenčních cen podle nařízení Komise EU (2017/460), kterým se zavádí
kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (RPM), zásobníky plynu
v České republice s ohledem na jejich geografické umístění?
dílčí váha: 40%

číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 17000 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888

Příloha

č.

3 k č.j. 12864- 4/2017-ERU

evid. č. Objednatele:
evid. č. Zhotovitele:

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI

(návrh)

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "smlouva")

Článek I.
Smluvní strany
Česká republika

- Energetický

Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dálejen" Objednatel")

regulační úřad

Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
Ing. Vladimírem Outratou, předsedou Rady ERÚ
708 94 451
není plátce DPH
Česká národní banka
2421001/0710

Ing. Martin Svoboda
martin.svoboda@eru.cz
255715576

a

Zastoupená/ý~:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Zapsaná(ýj v I

rejstříku, vedeném u ~

"sp.zn.

(dálejen" Zhotovitel ")
Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
poskytovat Objednateli odborné poradenství specifikované v čl. III. smlouvy a Objednatel
se zavazuje za odborné poradenství zaplatit cenu sjednanou podle čl. VI. této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavrem této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne
________
,. která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem
jednacím 12864/2017 - ERÚ vybrána Objednatelem jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.
Specifikace plnění
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je služba
v následující specifikaci (oblastech poradenství):

poradenství

a odborná

pomoc

•

nařízení Komise (EU) Č. 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (TAR Ne)

•

Rozvoj modelu trhu s plynem v ČR v kontextu rozvoje evropského energetického
trhu
Vyhodnocení modelu implementace nařízení Komise (EU) Č. 312/2014
Ad-hoc poradenství v oblasti aktuálně řešených témat v sektoru plynárenství

•
•

Implementace

2. Forma poskytování poradenství a odborné pomoci: Poradenství a odborná pomoc zahrnuje
zpracování písemných plnění, konzultace, posudky, odborná stanoviska, účast na jednání
pracovních skupin Objednatele, on-line poradenství představující konzultace po telefonu
nebo e-mailem podle požadavku Objednatele.
Článek IV.
Termíny a místo plnění
1. Zahájení prací: Smluvní strany se dohodly na zahájení plnění podle této smlouvy
v termínu od účinnosti této smlouvy. Jednotlivá dílčí plnění budou poskytována dle
konkrétních požadavků Objednatele ve stanovených dílčích termínech.
2. Ukončení smluvního vztahu: Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí 31. 12. 2019
Před sjednaným termínem je smlouva ukončena vyčerpáním maximálního sjednaného
finančního limitu 1 500000 Kč bez DPH.
,3. Místo provádění plnění je vždy odvozeno od formy plnění a požadavku Objednatele. Je-li
předmětem plnění písemný posudek nebo jiný dokument, je místem předání dislokované
pracoviště Objednatele Partyzánská 1/7, Praha 7 - Holešovice, nedohodnou-li se strany
jinak. Spočívá-li plnění v osobní účasti Zhotovitele na jednání dle požadavku Objednatele,
je místem plnění určené místo jednání.
Článek V.
Způsob plnění
1. Poradenství a odborná pomoc podle této smlouvy bude prováděna Zhotovitelem průběžně
po dobu trvání smlouvy v rozsahu a konkrétních termínech podle požadavků Objednatele.
2.

V případě, že Objednatel bude požadovat poskytnutí poradenství formou účasti
Zhotovitele na jednání pracovní skupiny Objednatele, zavazuje se Objednatel oznámit
nejpozději 2 pracovní dny dopředu termín a místo konání pracovního jednání včetně
programu tohoto jednání na kontaktní e-mail Zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy.
Do 2 pracovních dnů po konání předmětného jednání pracovní skupiny je povinen
Zhotovitel zaslat Objednateli k odsouhlasení počet skutečně poskytnutých konzultačních
hodin.

3. V případě, že Objednatel bude požadovat poskytnutí odborného poradenství v písemné
formě (odborné stanovisko, oponenturu, revizi výpočtů nebo vzorců spočívat atp.),
zavazuje se Objednatel formulovat svůj požadavek písemně na kontaktní e-mail
Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy s uvedením předmětu a termínu plnění.

Zhotovitel po obdržení jednotlivého
předpokládanou časovou náročnost.

požadavku

sdělí

Objednateli

k odsouhlasení

4.

Odborná posouzení, připomínky, rozbory atp. zpracované Zhotovitelem písemně na
základě požadavku Objednatele budou předány Zhotovitelem v písemné a elektronické
formě. Elektronickou formu plnění lze Objednateli předat na kontaktní e-mailovou adresu
Objednatele, uvedenou v čl. I smlouvy nebo na datovém nosiči na adresu Objednatele,
uvedenou v čl. Ismlouvy.

5.

V případě, že zpracované plnění nesplňuje požadavky Objednatele, je Objednatel povinen
ho bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů) písemně reklamovat.
V reklamaci Objednatel uvede, zda požaduje, aby Zhotovitel podle požadavku
Objednatele v přiměřené lhůtě bez nároku na čerpání konzultačních hodin plnění
dopracoval nebo přiměřeně snížil počet vykázaných konzultačních hodin na zpracování
plnění - posouzení, připomínek nebo rozboru. Nesdělí-li Objednatel, že má připomínky,
do 5 pracovních dnů, má se za to, že k němu nemá výhrady a plnění akceptuje.

6. V případě, že Objednatel využije poskytnutí poradenství nebo odborné pomoci formou
on-line poradenství představující konzultace přes telefon nebo e-mail, zavazuje se
Zhotovitel na konci příslušného kalendářního měsíce zaslat Objednateli k odsouhlasení
přehled poskytnutých konzultačních hodin formou on-line poradenství.
7. Veškerá jednání a korespondence bude probíhat v českém jazyce.

Článek VI.

Cena a platební podmínky
1. Cena činí:
hodinová sazba (cena za 1 hodinu odborné činnosti - plnění dle této smlouvy, ve
smlouvě též jako "konzultační hodina") bez DPH
---------------- Kč
r-------------~
sazba DPH
~------------~%
výše DPH
Kč
r-------------~
hodinová sazba celkem včetně DPH
Kč

_---------'

..........

(hodinová sazba celkem vč. DPH slovy: ~

~

2. Zhotovitel je povinen v průběhu trvání smlouvy evidovat počet skutečně poskytnutých
konzultačních hodin a na žádost Objednatele kdykoliv sdělit jejich počet.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud to
výslovně neupravuje tato smlouva.
4. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním podle
této smlouvy (mzdy, pojištění, poštovné, cestovné a náhrady cestovného, paušál za tisk,
opisy a fotokopie, faxy, telefony apod.). Zhotovitel není oprávněn za poskytnuté plnění
bez souhlasu Objednatele účtovat žádné další náklady nad sjednanou cenu. Cenu je
možné změnit pouze v případě zákonné úpravy sazby DPH nastalé v průběhu realizace
plnění, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni vzniku
zdanitelného plnění.
V takovém případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. Cena za poradenství nebo odbornou pomoc (plnění) bude Objednatelem zaplacena na
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel bude
fakturovat za plnění čtvrtletně, a to podle skutečně poskytnutých konzultačních hodin.
Objednatel uhradí cenu na základě předložené faktury včetně příloh dokladujících
realizaci předmětu smlouvy. Zhotovitel bude fakturovat za skutečně poskytnuté

konzultační hodiny. Nedílnou součástí každé faktury bude podrobný rozpis skutečně
poskytnutých konzultačních hodin odsouhlasený oprávněnou osobou Objednatele.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními
předpisy (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů), odkaz na evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny bez
DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.
7. Přílohou faktury bude rozpis prací a služeb (poskytnutých konzultačních hodin) podle
skutečně provedeného plnění. Tento rozpis musí být předem odsouhlasený oprávněnou
osobou Objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě ceny a lhůtě splatnosti v délce
21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli na kontaktní
adresu objednatele, uvedenou v čl. I této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením. Okamžikem
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti ceny 21
kalendářních dnů.
10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady v plnění ve lhůtě splatnosti, není
Objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu plnění. Okamžikem odstranění
vady začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.
11. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky
z bankovního účtu Objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do
21 kalendářních dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém dokladu
uveden jako den splatnosti.
12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny.

Článek VII.

Mlčenlivost
1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou i po
jeho skončení vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se
dozvěděl v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy a nesmí je zpřístupnit bez
písemného souhlasu Objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této
smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
2.

Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby,
které se budou podílet na plnění podle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4.

Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

6.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku je Objednatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč za každé jednotlivé porušení této
povinnosti, a Zhotovitel je povinen ji zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
právo na náhradu škody.

Článek VIII.

Sankční ustanovení, výpověd' a odstoupení od smlouvy
1. Každá ze smluvních stran může vypovědět smlouvu před ukončením všech plnění podle
smlouvy, a to na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
2.

V případě, že se Zhotovitel bez předchozí odůvodněné omluvy nedostaví na jednání
pracovní skupiny oznámené v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.
V případě, že Zhotovitel nezpracuje písemné plnění - stanovisko, připomínky nebo rozbor
ve sjednaném termínu takového dílčího plnění, je Objednatel oprávněn vyúčtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý ukončený kalendářní den prodlení
s jeho předáním. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady
škody přesahující smluvní pokutu.

3.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny podle této smlouvy je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
Mimo tyto úroky z prodlení není Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli jiná
plnění, a to ani náhradu případně způsobené škody.

4.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

5.

Nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu
škody ani povinnost Zhotovitele řádně provést plnění, neurčí-li Objednatel jinak.
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

6.

V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním delším než 14 kalendářních dnů, má
se za to, že se jedná o podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele, které
zakládá možnost Objednateli odstoupit od této smlouvy.

7.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a)

vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
d) došlo ke změně obchodních podmínek, přičemž Zhotovitel má povinnost
o změnách obchodních podmínek informovat Objednatele alespoň 5 pracovních
dnů před jejich vydáním. Odstoupením v důsledku změny obchodních podmínek
nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody ze strany Objednatele
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neuhrazení sjednané ceny až po
marném a opakovaném upomenutí Objednatele, které bylo učiněno písemně nebo jiným
prokazatelným způsobem, a to za podmínek, že Objednateli poskytl minimálně 14 dnů
k úhradě.
9.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se

nedotýká nároků na náhradu škody a sankcí podle odst. 1. a 2. tohoto článku a povinnosti
mlčenlivosti a s ní spojené sankce.

Článek IX.

Odpovědnost za vady
1. Práva a povinnosti stran při uplatňování vad plnění se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, není-li dohodnuto jinak.

Článek X.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v čl. I. smlouvy.
2.

Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4.

Zhotovitel je zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

5.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti podle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

6.

V případě, že předmět plnění Zhotovitele bude splňovat znaky díla ve smyslu zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se
dohodly, že Zhotovitel uděluje Objednateli touto smlouvou oprávnění dílo užít k výkonu
působnosti Zadavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a to
k výkonu působnosti v oblasti cenové regulace. Objednatel není oprávněn bez souhlasu
Zhotovitele takové dílo postoupit třetím stranám.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.2019.
2.

Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající ze smlouvy se budou řídit
a vykládat v souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou
upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

3.

Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné,
neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná
a účinná. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání osob oprávněných k uzavření smlouvy.
4.

Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny
pouze písemnou dohodou nazvanou Dodatek ke smlouvě, číslovaný vzestupnou řadou.
Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

5.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy České republiky.

6.

Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra).

7.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. O dni účinnosti smlouvy je
Objednatel povinen Zhotovitele písemně uvědomit.

8.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel
a jeden výtisk Zhotovitel. Oba výtisky mají platnost originálu.

9.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

v ---------------- dne

Za Objednatele:

v ~--------------~
dne
Za Zhotovitele:

.............................................
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