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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
134/2016 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.
č,

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále také
"profil zadavatele"), dostupného na https:llzakazky.eru.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována
elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK.

Název veřejné zakázky (dálejen " VZ'')
Dodávka elektřiny pro Energetický

regulační úřad

Druh plnění veřejné zakázky: dodávky

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

Česká republika - Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
70894451
není plátcem DPH
Ing. Vladimír Kabelka, MBA, ředitel sekce
provozní
564 578 619 1 vladimir.kabelka@eru.cz
Ing. Jana Křížová, odborný rada
564 578 693 1jana.krizova@eru.cz

B. Předmět VZ (stručný popis, počet):
Předmětem VZ je zajištění dodávky elektřiny pro zabezpečení provozu zadavatele v Jihlavě.
Specifikace odběrných

míst:

A) Adresa odběrného místa: Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava
Technické parametry:
Napěťová úroveň:
NN 0,4kV
Typ sítě:
TN-C
Rezervovaný příkon (hlavní jistič): 3x200A
Měření odběru:
nepřímé na straně NN s měřícími transformátory
400/5 A
Odhad roční spotřeby:
VT 31 MWh, NT 280 MWh
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Elektroměr:
typ DC 3, rozsah 8/0 49656689
Sazba: (předpokládá se dvoutarifní sazba, která bude nejvýhodnější pro odběratele a
č.

zohlední významné zastoupení elektrických spotřebičů - vytápění objektu, ohřev
vody a další spotřebiče pro běžnou spotřebu)
B) Adresa odběrného místa: Havlíčkova 2311/114,58601 Jihlava (bytová jednotka)
Technické parametry:
Rezervovaný příkon (hlavní jistič): 1x20A
Měření odběru:
přímé
Odhad roční spotřeby:
1 MWh
Elektroměr
typ 1f , 6072278
Sazba: (předpokládá sejednotarifní sazba zohledňující odběrné místo s malou
č.

spotřebou, bez významného zastoupení elektrických akumulačních či
přímotopných spotřebičů)
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
C. Specifikace - popis předmětu VZ (konkrétní parametry předmětu VZ,položek VZ):
Viz bod B. této výzvy.
Kód z číselníku NIPEZ:

09310000-5

Elektrická energie

D. Předpokládaná hodnota VZ (položek VZ):
1 900000 Kč bez DPH.

E. Místo plnění (adresa):
Jihlava, Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava, Havlíčkova 2311/114

F. Předpokládaný termín plnění (datum):
Předpokládaný termín zahájení: 1. 5. 2018, termín ukončení: 30. 4. 2021.

G. Kritérium hodnocení pro VZ:
Ekonomická výhodnost nabídky: nejnižší nabídková cena celkem za dodávku silové elektřiny v Kč
vč. DPH

H. Specifikace kritéria hodnocení a metoda hodnocení:
1. Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání
podle této výzvy a budou obsahovat náležitosti a doklady požadované zadavatelem v této
Výzvě.
2. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele
dodávky silové elektřiny.

spojené s poskytováním

3. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
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4. Nabídkovou cenu bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů,
týkajících se sazby DPH uplatňované na dodávky, 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.
6. Zadavatel podle výše nabídkové ceny sestaví pořadí účastníků zadávacího řízení od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře s účastníkem, který
předložil nejnižší nabídko vou cenu a splnil zadávací podmínky smlouvu.
7. Zadavatel při hodnocení nabídek bude analogicky postupovat podle § 39 odst. 4 zákona, tzn.,
že bude posuzovat splnění podmínek účasti v této veřejné zakázce až po provedeném
hodnocení nabídek.
8. V případě shody podaných nabídek bude zadavatelem vyhodnocena nabídka podaná dříve jako
nabídka vítězná.
J. 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,
cenovou nabídku, která tvoří přílohu č. 2 této Výzvy, doplněnou o jednotkové ceny
účastníka a podepsanou 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,
návrh smlouvy v minimálním rozsahu podle bodu J. Návrh smlouvy bude podepsán 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:
3 referenční zakázky, z toho každá v hodnotě přesahující částku 300000 Kč bez
DPH za rok,
Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a musí obsahovat
o identifikaci objednatele,
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 nebo dále trvají a jsou bez vad.
Dokumenty nabídky, u nichž je vyžadován podpis dle výše uvedeného, lze podepsat i
elektronicky. V případně podpisu dokumentů osobou pověřenou oprávněným zástupcem
účastníka například na základě platné plné moci, bude tato plná moc součástí předložené
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nabídky. Z plné moci bude vyplývat oprávnění dané osoby dokumenty za dodavatele
podepsat.
J. Obchodní a platební podmínky (minimální rozsah):
1. Obchodní podmínky:
Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny bude zpracován v souladu s ust. § 50 odst. 2
zákona 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
č.

Zadavatel bude posuzovat pouze takový návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,
který:
a) nebude obsahovat:
- úpravu přerušování dodávek elektřiny nad rámec daný energetickým zákonem,
- možnost jednostranných změn obchodních podmínek dodávky elektřiny včetně ceny
dodávky elektřiny ze strany dodavatele,
- povinnost odběratele hradit aktivační, deaktivační poplatky či jakékoliv jiné finanční
úhrady spojené s uzavřením smlouvy či ukončením smlouvy,
- jakákoli ujednání znamenající nerovnováhu v právech dodavatele elektřiny a odběratele
v neprospěch odběratele elektřiny;
b) bude obsahovat:
ustanovení o možnosti odběratele odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel poruší
povinnosti vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny,
ujednání zakazující dodavateli elektřiny jakékoli marketingové využití uzavření smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny s odběratelem.
Další požadované podmínky smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny:
Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, do 30. 4. 2021
a omezením plnění za poskytované dodávky v objemu do 2000000 Kč bez DPH, a to
včetně předpokládané výše regulovaných plateb. Automatické prodlužování nebude
sjednáno.
V obchodních podmínkách bude ve smlouvě s vybraným dodavatelem uvedeno, že
v případech zrušení odběrného místa u odběratele, zejména z důvodu převodu
vlastnických práv k odběrnému místu, z důvodu změny správce nemovitosti, ve které se
nachází odběrné místo, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou
pohromou apod., je zadavatel oprávněn s dodavatelem ukončit smluvní vztah k danému
odběrnému místu na základě doloženého oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa,
a to bez nároku na finanční kompenzaci.
Veškerá sdělení činěná mezi dodavatelem a odběratelem musí mít písemnou formu, musí
být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušné smluvní strany a doručena
osobně, doporučenou poštou, faxem nebo renomovanou kurýrní službou. Sdělení budou
považována za doručená v okamžiku potvrzení jejich přijetí. Sdělení musí být adresována
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statutárnímu orgánu druhé strany, příslušnému vedoucímu pracovníkovi nebo kontaktní
osobě uvedené ve smlouvě. Sdělení doručená v den, který není pracovním dnem, se
budou považovat za doručená v nejbližší pracovní den.
Dodavatel 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).
2. Platební podmínky:
Platbu za sdružené služby dodávky elektřiny bude zadavatel dodavateli hradit na základě
vystaveného daňového dokladu se splatností 21 kalendářních dnů ode dne jeho
prokazatelného doručení zadavateli.
Faktura musí obsahovat odkaz na číslo smlouvy (odběrné místo) zadavatele (objednatele)
a všechny údaje uvedené v zákoně Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
zadavatele (objednatele). Zadavatel (objednatel) není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21
dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
Zadavatel (objednatel) je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh dodávky
nebo služeb než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury
začíná znovu běžet ode dne jejího doručení zadavateli.

K. Další podmínky zadavatele:
1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník.
2. Nabídky, které nesplní podmínky této Výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
3. 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.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění
nebo změnu, s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek této Výzvy.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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8. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, veřejná zakázka není dělena na části.
L. Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Cenová nabídka

M. Lhůta a místo pro podání nabídky (datum, hodina, adresa):
16. 4. 2018, do 10.00 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/vz00000310
Systémové číslo VZ: PI8V00000013

Ing. Vladimír Kabelka, MBA, v. r.
ředitel sekce provozní
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Příloha

č.

1 k č.j. 02918-2/2018-ERU

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka elektřiny pro Energetický regulační úřad"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
č,

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 normami 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 právními 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).

Nabídková cena celkem za předmět plnění v Kč:
Předmět VZ
bez DPH
Dodávka elektřiny celkem
xxx xxx.xx

DPH xx %

včetně DPH

x XXX,xx

XXXXXX,XX

Cena celkem vč. DPH slovy: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkorunčeskýchxxhaléřů

V

dne

.
Jméno a. podpis
oprávněného zástupce účastníka

Pozn. účastník vyplní podbarvené části

číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7/1,17000 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888
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