
Yýrxa na lTpracování cenovó nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH

dle zákona č. í3412016 Sb., o zaďávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon")

,,Dodávka elektrické energie na roky 2019 -2020"

I. Zaďavatel:
Základní ško la, O strava- P oruba, Komenského 6 6 8, pří spěvková ot ganízace
se sídlem Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená Mgr. Renátou Fialovou, ředitelkou školy
IČ:70984727
DIČ CZ10984727
tel.: 596 910 585
mail : zskomenskeho@centrum.cz

il. Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakéaky je fyzická dodávka elektřiny do odběmých míst
zadavatele spřevzetím závazku odebrat elektřinu zelekttizaěti soustavy, včetně
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve
smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 40812015 Sb.,
o Pravidlech trhu s elektřinou a zásaďách tvorby Qen za činnost operátora trhu
s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění
pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále také jen
,,dodávka"),

Dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí §N)
Celkol} předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné
zakázky, tj. pro 2 odběrná místa uvedená v Příloze č. 2, je v plánovaném celkovém
množství 200 MWh za období od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a
distribučním soustavám a zajišténí systémových služeb.

Místem plnění veřejné zakazky jsou odběrná místa zadavate\e.

Předpokládaná cena: 740 000,-- Kč bez DPH

ilI. Doba a místo plnění:

Doba plnění: přepokládané zahétleni od 1. 1. 2019
ukončení nejpozději do 31. 12.2020

Místo plnění: Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava



Požadavky na prokázání kvalifikacc:
I( prokázání kvalifikace jedrrotlivých účastníků o zadání veřejné zakázky jsou účastníci
povinni ptokázat splnění níže uvedené kvalifikace:

1. příslušnýnr oprávněnítn k podnikání kopií živnostcnskólro listu nebo výpisu
z Zivntlstcnskóho rcistříku nebo jiný rovnocenný doklad opravňu"iící kplnění veřejnó
zakází<y doloží právnické i fyzické osoby,
- kopií výpisu z olrchodního rejstříku, je-li do nělro sub je kt zapsán, ne starší rrež 3 měsíce
k datu vylrlášení veřejné zakázky rnalél'o rozsahu,

2" technické kvalifil<ační předpoklady splní doloženírn seznamu rnin. tří dodávek obdobrrélro
clrarakteru provcderrých dodavatelem za posledrrí tři roky. Za dodávky obdobného
charakteru jsou považovány - dodávky clcktrické energie v min. finanční výši 400 000,--
Kč bez DPFI/ |<aždá.

Forma nřcdložcní kvalifikace uchazečcm:

Veškeré informace a doklady o kvalifikaci uchazeč přcdložív prosté kopii.

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

cena bude uvedena v české měně včetně DpH.
Cena bude llrazena na zilkladé skutečného odběru, záIohy na platby nebudou sjednrány.
Nabídková cena ie cenou smluvní.

VI.

Pro odbčr ze sítě NN bude uváděna nabídková cena dle nákupu na denním trhu, viz.
nákupní webový portál, kde bude uvedena jcdnotková cenaza rok 2018 r, Kč za MWh"

.Iednotkové ceny budou stanovcny bcz DI'řI a musí obsahovat veškcré náklady na
realizaci veřejné zakáz\<y v místě plnění.

Zadavatelé ncbudou hradit žácJnó zvláštní poplatky ani jinó platby v souvislosti
s uzavřením snrlouvy s vítězným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených
právním přeclpiscm.

Nabídková cena bez DPI-I pro dodávky NN bude stanovena jako součet součinu
nabídkových cen za jednotku (MWh) v síti NN. s ohledern na distribuční sazby a tarilj.
a plánovaného množství jednotek, v těchto distribučrrích sazbách a tarifech, a ceny
stálých plateb za všechny odběrná místa v síti,NN.

Časový rcžim plnční

Odběrv ze sítě NN:

Odběry se zavazuje dodavatel dcfinovat v návrhu smlouvy na dodávku elektřiny pro
odběry NN"

Způsob posuzování nabídek

Zadavatel sc rozhodl hodnotit nabídky podle ekonomické výhodnosti, přičemž jediným
kritóricm hodnocení je nejnižší nabídková cenabez DPH.

VII.



VnI. Termín a místo podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí - 5.10.2018 v 10:00.

Místo pro podání nabídek v listinné nodobě: Základní škola, Ostrava - Poruba,
Komenského 668, příspěvková organizace, Komenského 668113, Poruba, 708 00
Ostrava.

Nabídka bude doručena v řádně uzavŤené obálce a bude označena: ,,Veřejná zakázka
,, Dodávka elektrické energie ,, - NEOTVÍnar.

IX. Další podmínky:

Božadavky na j ednotné_zpracování nabídky:
Učastník je povinen podat nabídku sestávající z následujících dokumentů:

Identifikační údaie účastníka - Krycí list, kteý je Přílohou č. l, této zaďávaci
dokumentace;

Vvplněná tabulka s uvedením nabídkových cen jednotliqých položek platných pro
všechna odběrná místa (tabulka k vyplnění nabídkových cen je Přílohou č. 4 této
zadáv aci do kumentac e) ;

Vzororný návrh smlouw o sdružených službách dodávky elektrické energie, podepsaný
oprávněnou osobou (oprávněnými osobami), pro hladinu NN,
v němž budou uvedeny nabídkové ceíy zpracované v souladu s č1. V;

Dokladv a informace prokazuiící splnění kvalifikačních předpokladů dle č1. Iv, této
zadávací dokumentace;

Česfué prohlášení účastníka ZŘ, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo
zaúčastníka (eho znění je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace);

V případě, že účastník v nabídce doloží dokumenty vňahující se k nabídce dle této
zaďávací dokumentace podepsané jinou než osobou uvedenou v aktuálním a platném
rnýpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této osoby
k podpisu (např. plnou moc).

Varianty nabídky se nepřipouštějí.

Nabídka musí být vyhotovena v českém jaryce.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá do 3i"10.2018

X. Práva zadavate|e:

Zaďavatel si vyhrazuje právo nelrybrat žádnou zpředložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakáakts malého rozsahu zrušit před výběrem
nejvhodnější nabídky.
Zaďavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o wýběru nejvhodnější nabídky
ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách,
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, žejeho nabídka
nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkamivýzvy.



xI.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím
způsobem zabezpeěena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno
rozložit najednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).
Postup zadavatele po vyloučcní vybranóho dodavatele:
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zaďavatel vyzvat k uzavření
smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízeni. a to v pořadí, které vyplývá z výsledků
pťrvodního hodnocení nabídek. Účastník zadávacího řízeni vyzvaný k uzavření smlouvy
se považuj e za vybraného dodavatele. Jedná se o možnost zadavatele, nikoli o
povinnost.

kontaktní osoba:
Mgr. Renáta Fialová, tel. 596 910 585, e-mail: reclitelíd,zskon-renskeho.cz
Andrea S yřcnová, tel. 5 9 6 9 12 7 65, c-mail : zskomenskeho.cko(Zi,ccrrtrum.cz

V Ostravě - Porubě dne 24.9.2018

ó.*]t / -r"-,
ýgr. Renátaýialová
/ ř.ditelka &oly

SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1: Krycí list

Příloha č. 2: Seznam odběrných míst NN

Příloha č. 3: Čestné prohlášení účastníka ZŘ
Příloha č. 4: Tabulka pro zaďání nabídkových cen


